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Didžiuliai erdvių satelitai 
ir milžinškos karo raketos

— Tarybų Sa- kaip buvo skirta 119-58 meMaskva.
jungos finansų ministras

'Zverevas pasiūlė parlamen
tui, kad šalies biudžetas | vyriausybė laikėsi ir tebesi- 
1959 metais būtų $176,000,- laiko politikos k laikyti pa- 

Su ketvirtadieniu įžengsi- 000,000. Šį milžinišką biu- šaulyje taiką ii’

tais.
“TSRS

mažinti 
Kiekvienas džetą jis patarė naudoti se- tarptautinį įtempimą... Bet 

mes negalime nematyti, kad 
kai kurios kapitalistinės 
valstybės stengiasi bloginti 
tarptautinius santykius ir 
sudaryti tai vienur, tai ki
tur karo pavojų. Todėl ir 
mes turime tvirtinti mūsų 
tėvynės gynybos jėgas.”

Ką

nuo 
troškimu,

mums karnai:
Mokslų ir tyrimų reika- 

4ds'|lams skirti $6,825.000,000, 
mesitai yra- du kartus daugiau, 

i kaip buvo 1958 m.
Apšvietus reikalams 

skirti $23,500,000,000,

mū-
va-

tai 
visos

TSRS mažiau pinigų paskyrė 
gynybai, o daugiau mokslui

Sveikinimai iš Lietuvos
(Telegramos) i Su Naujaisiais Metais 

LAISVĖS REDAKTORIUI! nuoširdžiai sveikinu ir lin- 
' ROJUI MIZARAI ikiu šviesių dienų tolesnia- 

Sveikiname jus ir prašo-jmegyvenime bei 
me perduoti kuo karščiau-1 .

sius Tarybų Lietuvos žur-^!m 
nalistų sveikinimus laikraš- lncu_1’ 
čio redakcijos darbuoto- Laisvės 
jams, o taip pat visiems nistracijos 
skaitytojams Naujųjų Ji959 personalui, 

kojusiem tautiečiam pažan- jį 
stižas buvo nupuolęs.

Tarybų Sąjungos moksli
ninkai 1957 m. spalio 4 iš'o- 
vė “Šputniką 1”, kuris buvo 
184 svarų, o lapkričio 3 d. 
“Šputniką” H”, 1,120 svarų. 
Gi 1958 m. gegužės 15 d. jie 
iššovė “Šputniką III”, net 
2,919 svaru.

Per ilgą laiką Jungtinių 
Valstijų mokslininkams ne-

Metu proga. Daug daug 
laimės linkime jums, bran
gūs draugai, ateinančiais 
metais.

L’etuvos TSR žurnalistų 
organizacinis biuras

Tarybų Sąjunga gynybos i Prezidentas sako, 
(reikalams skiria apie $16,- 
000,000,000 

su- Jungtinės 
ir metais išleido. Tuo pat kar

tu ji siūlo kapitalistinėms 
Gynybos reikalams yra valstybėms susitarimą, kad 

I skiriama $24,000.000,000, tai visos galėtų mažinti 
vartojimas būtų j yra, ant $50,000,000 mažiau, I ginklavimą.

me į 1959 metus, 
savęs klausia: Ką jie 
duos ?

Bet daug sveikiau 
kiau paklausti savęs: 

♦ duosime?
Viskas priklausys 

su, nuo mūsų 
lios ir ryžto,
iš dausų neiškris. I .Vi’a, tiek daug,

Ypač mes, pažangūs žmo-1 bendrai kapitalistinės vals-| 
nes, įžengiame į 1959 metus' tybės tam tiek neskiria, 
su dideliais troškimais. Mes 
trokštame, kad pasaulyje Į 
klestėtų taika. Mes ! mos
me, kad 1959 metai 
baigimą ginklavimosi 
nių 
minimas ir 
uždrausta.

Mes labai 
1959 metais 
ir bujotų mūsų spauda, mūsų ■ 
organizavijos. O ypač mes 
nerime, kad mes patys būtu
me sveiki- ir atsparūs gyveni
mo audroms.

Pasižadėkime visa to siekti,,Kalėdų proga. Jis pasakė 1/ 
už visa tai kovoti. ' 3,000 žodžių kalbą.

kitko, Jonas sakė, kad jis 
šis i trokšta pasaulyje “vienybės 

ii1 taikos”.
zultatais. Pa-! Popiežius taipgi kalbėjo 
iš pasibrėžtų į anie santykius tarpe Romos 

doleriu i katalikų ir Rytų stačiatikių 
katalikų. Pastarųjų yra 
apie 50,000,000. Popiežius 
norėtų, kad ii’ Rytų katali
kai pasiduotų Vatikano pa
tvarkymams.

Paskirta milžiniškos 
pinigų sunkiajai 

atneštu! lengvąjai industrijai, 
lenkty- i 

kad atominių ginklų ga-

mažiau, negu
ralstiįos 1958

apsi-

trokštame, kad 
gražiai gyvuotuy Popiežius Jonas 23-asis Vakarą Vokietija dar

pasisakė už taiką
Roma. — Popiežius Jonas. 

XXIII pirmu kartu kalbėjo

Tarpe

visuome- 
veikloje Mizarai, 
Kaškaičiui, Senam 
Šolomskui, visam 
redakcijos, admi-I 

ir : _
visiems pašiau-

J _ i Valstijų spaustuves p..;.5 '

gos veikėjams.
Ą. Vaivutskas

Vilnius
1958 m. gruodžio 27 d.

Washingtonas. — Ameri
kos karo specialistai, iššau
dami milžinišką “Atlas” sa
telitą, kuris yra virš 8,500 
svarų, parodė Jungtinių 

i karine s jėgas. 
Prieš metus laiko, kada Ta
rybų Sąjunga iššovė pirmą
jį “Šputniką”, tai JAV pre-

į Demokratai priešingi 
Eisenhowerio biudžetui

?zi-Į Washingtonas. — Demo- 
dentas Eisenhoweris, įjung- kratai kongresmanai ir sė
damas elektros šviesas ka
lėdinėje eglaitėje, ]_ 
kalbą — kalėdinius linkėji- 000,000,000 biudžetą. Harry j sa[Jši0 31 d. 
mus.

kad “nenori karo”
— Prezi

natoriai

buvo tik biskį virš 30 sva
rų.

Dabar ir Jungtinių Vals
tijų mokslininkai iššovė 
milžiną. Tiesa, jo išsilaiky
mas erdvėje būsiąs trum
pas.

Eina varžytinės ii’ kari
nių raketų technikoje. Jau 
prieš metus laiko Tarybų 
Sąjungos karo specialistai 
pareiškė, kad jie turi rake
tas, siekiančias, “už 5,500 
mylių”.

Dabar TSRS jau turi ra
ketas, siekiančias už 8,700 

įmyliu. Amerikos specialis
tai stengiasi tokias pat pa
sigaminti.

Šis lenktyniavimas nėra 
sveikas nei vienai iš valsty-

ruošiasi atmesti VypOi visa eilė satelitu su-i biu. Būtų geriausia, kad jis 
pasakė Eisenhowerio siūlomą $77,- degė vos pakilę. Tik 1958 m.'baigtųsi, kad būtu atsiektas non non non I ,

Nepamirškime, draugai, 
“Laisvės” vajus turį būti baig
tas su gerais rezultatais, 
stebėjau, kad i 
penkių tūkstančių 
laikraščio biudžetui dar tik 
apie ketvertą tūkstančių tetu
rime. O reikia, kad kvota bū
tų išpildyta su geru kaupu.

Daugelis jūsų pernai ir už
pernai laikraščio išlaikymui 
paaukojote po keletą desėtkų 
dolerių. Kodėl šiemet taip 
gražiai nebepasirodote ? .

daugiau ginkluojasi
Bonna. — Sugrįžo skait

linga vokiečių militarinč de
legacija iš Jungtinių Valsti
jų. Washingtone ji lankėsi 
apsiginklavimo reikal a i s. 
Amerikos vyriausybė suti
ko, kad nuo dabai'

Byrd ir Clarence <
Jis sakė, kad Jungtinių; demokratai senatoriai, : 

Valstijų žmonės, o kartu ir j ko, kad tai Eisenhowerio j 
vyriausybė, nenori karo. « 
Bet tuo pat kartu pakarto- v 
jo ta pati, ka kelis kartus i NYjT™ T“' 
įau jis pirmiau sake, kad -

_____  ... jiems pavyko i taikaus sugyvenimo susita- 
Cairnon, Hššauti “Explorer I”, kuris'rimas.

’ ’ sa‘ i ............. .......................... .................... .......... ................... i ■

svajonė” prie dabartinių 
valdžios įplaukų sukelti to

nesi-

Skaičiau pranešimą, kad 
menševiką leidžiamo trimė- 
nesinio žurnalo “Darbo’’ se
nasis redaktorius rezignavo. 
Iki šiol tą nelaimingą leidinį 
redagavo J. Kaminskas (Kai
rys). O Kaminskas yra už
kietėjęs ir nepermaldaujamas 
Tarybų Lietuvos priešas. To- 

4 kioje dvasioje ėjo ir jo reda
guojamas “Darbas.“

Atsiminkime, J. Kaminskas 
buvo pirmutinis viešai ir at
virai paskelbti filosofiją, kad 
tiktai naujas karas Lietuvą 
“išlaisvintų,” ir kad tokio ka
ro trokšta ir laukia visi “Lie
tu vos-vaduotoj ai.” Tai jis iš
dėstė menševikiškos s e k t o s 
(LSS) suvažiavime.

Naujuoju redaktoriumi skel
biasi J. Repečka, irgi

• matyti, iš pabėgėlių, 
jis bus žmoniškesnis, 
savo atsineši m u linkui
vos ir “Darbas” sužmonės. To 
aš linkiu iš visos širdies nau
jajam “Darbo” redaktoriui.

TSRS NEMATYS JAV 
“ATLAS” SATELITO

Washingtonas. — Ame
rikiečiai mate kiekvieną 
Tarybų Sąjungos šputniką. 
Bet Jungtinių Valstijų sate
litai paleisti tokia krypti
mi, kad TSRS žmonės jų 
nemato.

“Atlas” sukasi aplinkui 
žemę iš vąkarų pusės į ry
tus. Jis nepasiekia toliau, 

'kaip 32 Šiaurinė ir Pietinė 
platuma.

vienas,

gal gi
Lietu-

SPROGIMAS 4> UŽMUŠĖ 
IR 160 SUŽEIDĖ

Bronfield, Texas. — Su
sprogo sunkvežimis, kuris 
gabeno 5,500 galionų gazo
lino. Nelaimėje 4 žmonės, 
užmušti ir virš 160 sužeis
tų. Daktarai mano, kad kai 
kurie iš sužeistu mirs, v

SLA organas “Tėvynė” už 
savo priešiškumą Tarybų Lie
tuvai turėtų gauti nuo Lietu
vos priešų medalį. įdomu štai 
kas: Kadaise “Tėvynės” re
daktorius, M. Leo Vasil (Va
siliauskas), .kai jis dar j 
nebuvo redaktoriumi, prisi
skaitė save prie pusiau pažan
gių žmonių. Dabar gi jis sa- pasitarimą.

Wbvo “Tėvynėje” nebesirenka nė 
žodžių prievartavimui visko, 
kas pažangu ir darbininkiška.

(Tąsa 6-tam pusi.)

N. Y. RESPUBLIKONAI 
SENATORIAI RŪPINASI
Washingtonas. — New 

Yorko valstijos respubliko
nai senatoriai Jacob Javits, 
ir K. B. Keating susirūpino, 
kacį būsimame Kongrese de
mokratai nepalaikys Eisen
howerio planų. Šie senato
riai pataria, kad Eisenho
weris tuojau šauktų Res
publikonų partijos vadus. į

Seoul. — Amerika į Pieti
nę Korėją atgabeno “Meta- 
dor” raketas.

Tarybą Sąjunga ir vėl Anglai prieš JAV 
daro pasiūlymą i karines bazes

Maskva.
jungos vyriausybė pakarto-šių studentų iš Londono uni-
jo, kad ii pasirengus su Va-1 versiteto demonstravo prie

i ru
su

— Tarybų Są-| Londonas. — Šimtai ang-Prezidentas siūlo pakelti 
trauks prieš kitų grūmoji- laiškų persiuntimą nuo 4 iki

” -I ... , . , JV, IMAVt IA LVU VI . vv , V^IOIVVUV VIV111VI10 V A «. V V

Keiti taKsus ant||<al>y vajstyhemis diskusuoti premjero MacMillanomus”.
Jis pirmiau tokį “grūmo-

lima” Amerikai mate ir ta- J . . . , ,
Patys da, kada Kinija pasisakė, pad.dimmm įplaku.

vokiečiai gamintų sau grei- Į<ad jį turi atsiimti savo pa- '
1"1'".........  i kraščių salas iš Čiang Kai- neišgelbėtų šalies nuo milži-

šeko. niško deficito.
tuosius karo lėkt 
“Starfighters F-104”.

Neseniai NATO karinė 
komanda sutiko, kad Vaka
rų Vokietija jau gali statyti 
didelis karinius laivus ir 
submarinus. Šis Vakarų 
Vokietijos ginklavimas pri
mena Hitlerio ginklavimą.

Iš TSRS NUTIES ILGUS 
ALIEJAUS VAMZDŽIUS

Praga. — Netrukus bus 
imtasi darbo nutiesti iš Ta
rybų Sąjungos aliejaus 
vamzdžius į Čekoslovakiją, 
Vengriją, Lenkiją ir Rytinę

Tarybų Sąjunga yra tur
tinga aliejaus šaltiniais., 
tuo kartu Vengrijoje, Čeko
slovakijoje ir Rytų Vokie
tijoje jo nėra.

Jau suvažiavo 10,000 
Amerikos mokslininkų

Washingtonas. — Jau su
važiavo apie 10,000 Ameri
kos mokslininkų į American 
Ass’n for the Advancement 
of Science 125-tąjį suvažia
vimą. Suvažiavimas tęsis 
šešias dienas. Bus svarsto
ma nuo farmų iki atomų 
reikalai.

AAAS organizacija 
virš 60,000 narių, iš
įvairių mokslo šakų. Suva
žiavimas bus padalintas į 
300 atskirų* grupių, pagal 
mokslu šakas, v

turi
280

Liverpcoliš*. — Laiškane
šys R. Smith išlaimėjo ant 
“sweepstake” $585,000.

Washingtoinas. —- Gene
rolas B. Shriever sako, kad 
JAV skubiai gamina rake
tas.

5 centų, 
gazolino ir eilę kitų būdų | taikos saugumo reikalus, mų. Buvo susikirtimų 

. Bet jeigu nebus kišamas Vokie- policija ir yra areštuotų, 
klausi-

! kunigą Michaelą Scottą ir 
44 jo pasekėjų, kurie buvo 

TAŠŠZ kaipo'ateakymj suareštuoti jiems pikietuo- 
— - - - -- . jant Amerikos atominių

iūlymą. TSRS vyriausybė bazę. Tai ne pirmas

Bet
demokratai sako, kad ir tas

niško deficito.

Vėliausios Žinios
New Yorkas. —Po 19-kos 

dienų laikraščių išvežioto jai 
baigė streiką. Pirmadienio 
rytą jau buvo “New York 
Times,” “News,” “Mirror” 
ir “Herald - Tribune” par
davinėjimo stenduose. Sako
ma, kad laikraščiams strei
kas kainavo po milijoną do
lerių per diena. Teatrai ir 
prieškalėdinis biznis nuker
tėjo.

Washingtonas. — Iki pir
madienio ryto per kalėdi
nius šventadienius automo
bilių nelaimėse 581 žmo- 

'gus užmušta. Apie du šim
tai žuvo kitokiose nelaimė-

Havana. — Kubos sukilę-, 
liai laimi. Jų laikinasis 
“prezidentas” Dr. Manuel 
Urrutia sako, kad netrukus 
jie suorganizuos savo val
džią užsienyje, ar jų užka
riautoje teritorijoje.

apvienijimo Jie reikalavo paliuosuoti
mas.

Ta paskelbė žinių agentū
ra
į NATO konferencijos pa- jant Amerikos atominių

—............. laikosi nusistatymo, kad
Jis sako, kad ra- Rytų ir Vakarų _ Vokietijos 

šys, važinės, apsilankys Ta- apvienijimas, tai pačių vo- 
1 Z'i • • 1 • • L ! X i , 4- i i a m 1 m 1 n o

si t rauk s.
anglų studentų protestas 
prieš Jungtinių Valstijų ka
rines bazes. \

rybų Sąjungoje, kurioje sa
vo laiku buvo Amerikos 
ambasadoriumi.

Washingtioinas. — Ameri
kos katalikų viršūnės buvo 
įsakę kunigams Kalėdų pro
ga melstis už socialistinių 
šalių žmones, prašyti dievo 
“nubausti komunistus.” pa
sakoti tikintiems, būk ten 
neleidžia Kalėdų (šventes 
minėti, žinoma, tai jų ne
švari propaganda.

Tiajuana, Mexico. — Virš 
1,000 žmonių mušėsi su po
licija. kada buvo uždraus
ta laikyti viešą politinį su
sirinkimą. Apie 50 yra su
žeistu.

Taipei. - - Kiniios kariniai 
lėktuvai “M-19” 
arti Quemoy salų.

Roma. — Popiežius Jonas nį 
Tryliktasis Kalėdų proga 
lankėsi ligoninėse, paliegė
liu namuose, buvo nuėjęs ir 
į Regina Coeli kalėjimą Ro
moje, kur laikomi didžiau
si prasikaltėliai. Jiems jis 
juokaudamas sakė: “Jūs ne
galite pas mane ateiti, tai 
aš atėjau pas jus.”

Albany, N.

kiečių tautos reikalas.

NASSERIS PRIIMS
PAGALBĄ NUO VISŲ
Kairas. —Jungtinė Ara

bų Respublika su s i t a r ė 
pirkti Jungtinėse Valstijose 
200,000 tonų kviečių ir 100,-

R. VOKIEČIAI ATMETĖ 
VAKARŲ PROTESTĄ
Berlynas. — Rytų Vokie

tijos spauda griežtai atme
tė Vakarų valstybių protes
tą Berlyno reikale. Vakarai 
protestavo Tarybų Sąjun- 

, kad,būk 
ji “neturi teisės rytinę Ber
lyno dalį perduoti Vokiečių 
Demokratinei Respublikai”. 
“Neues Deutschland” laik
raštis rašo: “Tuščios Vaka
rų pastangos — jie turi išsi
kraustyti iš vakarinės Ber
lyno dalies”.

000 tonu miltu. Už tai ara-!#ab įrodinėdami,
bai sumokės apie $25,000,- 
000.

Tuo pat kartu Egiptas 
padarė sutartį ir su Tarybų 
Sąjunga ir ten pirkti 200,- 
000 tonų kviečių.

“VAKARAI BUS KALTI 
Už KARĄ”, GROMYKO

Maskva. — Tarybų Są
jungos Užsienio ministras 
Andrius Gromyko parla
mento posėdyje sakė, kad 
jeigu “Vakarai jėga verž- 

skrajoja šis į Berlyną, tai jie pradės 
1 • • 1 • v • •

Paryžius. — NATO na
riai susitarė laikytis vie
ningai.

Harrimanas, kuris pralai
mėjo rinkimus, sako, kad 
jis iš politinio gyvenimo ne-1

Sveikiname visus su 
Naujaisiais Metais

Sveikiname visus “Lais
vės” skaitytojus, bendra
darbius, koresponde n t u s, 
vajininkus ir rėmėjus su 
Nauj aisiiais Metais! Linki 
me visiems geros i 
ir daug laimių!

“Laisvės” Redakcija 
Administracija

Darbininkai

pasaulinį karą ir už tai ims 
visą atsakomybę”. Gromyko 
taipgi sakė, kad lai “Jung
tinių Valstijų valdovai ne
mano, kad naujas karas sa
vo naikinimais nepasieks 
Amerikos.”

Susitarimas dėl atomy 
ginklų artėja

Geneva. — Artėja susita
rimas tarpe Rytų ir Vaka
rų atominių ginklų reikale. 
Abiejų pusių mokslininkai 
daro vieni kitiems nusileidi
mų. Tarybiniai mokslinin
kai sakė, kad Tarybų Są
junga atominiais ginklais 
yra galinga, bet ji buvo ir 
yra už uždraudimą atomi-

TEISIA* ADENAUERIO įniu ginklu. Ji sutinka įvės- 
PRIETELIŲ Už KYŠIUS

Cologna. — Vakarų Vo
kietijoje teisiamas H an s 
Kilb už ėmimą kyšių. Kilb 
yra artimas kanclerio Ade
nauerio priedelius. Jo pra- 
_____ v , taip aiškus, 
kad Bonno mieste atsisakė 
ji paleisti po kaucija, bet 
Colognoje teisėjai švelniai 
su juomi elgiasi.

• ti inspekciją kad ir pirm to, 
kaip bus pilnai susitarta del 
atominių ginklų uždraudi
mo.

i! Linki- nauerio prietel 
sveikatos sikaltimas yra

Bostonas. — Federalinis 
teisėjas C. E. Wyzanski nu
teisė biznierių Bernardą 
Golfine trims mėnesiams 
kalėti už “paniekinimą teis
mo”. z
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
teigė jis, ir. nekars, nes juk ir 
pats Kapsukas esąs inteligen
tas.

—Mano brolis Kipras, — sa- 
dainavo Ma- 
pirmiau, tai

k ė jis, —• kaip 
rjnsk.ame teatre
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Paliekant 1958-uosius metus
SAKYKIME, kad 1958-ieji metai buvo neblogi. Ne

blogi jie buvo todėl, kad buvo išvengta karo, kuris tūlais 
atvejais žmonijai grūmojo. Karo pavojus buvo iškilęs ry
šium su amerikinių ir angliškų karinių jėgų iškėlimu į

• Libaną.ir Jordaniją; jis buvo iškilęs ir Kinijos pakraš
čiuose dėl Quemoy ir Matsu salų. Bet taikos šalininkų pa-

i šaulio žmonių opinija buvo tokia tvirta už taiką, kad ka- 
; ras neprasidėjo.

“Kaistasis” karas neįvyko, tačiau “šaltasis karas”
• tęsėsi pbr visus metus.. Ir nieks negali pasakyti, kada jis 
I baigsis.

Mūsų šalies darbininkams li958-ieji metai nebuvo 
, linksmi, kadangi vienu kartu net arti 6,000,000 jų buvo 

nedarbo lauke. Tiesa, kiek tiek nedarbas, sakoma, suma- 
i žėjo, bet dar vis tarp 4—5 milijonų darbininkų yra be 
> darbo.

1958 metais JAV smarkiai pakilo gyvenamųjų pro
duktų kainos, prasiplėtė infliacija. O tai pablogino visų 

j darbo žmonių gyvenimą.
Šiais metais pasireiškė daug mūsų šalyje darbininkų 

streikų. Tiesa jie nebuvo dideli, bet, visvien, skaudžiai 
1 palietė šinituš tūkstančių darbininkų. Streikai vyko vy- 
. riausiai dėl algų, Gyvenamųjų produktų kainų kilimas 
4 verčia darbininkus reikalauti iš samdytojų didesnių al

gų.
Bet kapitalistams 1958 metai buvo labai geri — jie 

« pasidarė pasakiškus pelnus.
1958 metais įvyko kongresiniai rinkiniai. Reakcinin

kai kandidatai į Kongresą ir į valdvietes daugumoje bu
vo supliekti, neišrinkti. Amerikos žmonės dar kartą pasi
sakė prieš makartistus ir jų likučius. JAV 86-ajin Kon
gresai! išrinkta daug kairesnių pažiūrų žmonių, tačiau 
Kongreso vadovybė liekasi “taikstytųjų” rankose, ir jei 
žmonės griežtai nekovos, tai ir šis Kongresas nieko ge
ro jiems neduos.

1958 metais mokslas pasiekė žymių laimėjimų erd-
• vės užkariavime.

Bet žmonijai nepavyko priversti valdovus sulaikyti 
atominių bombų bandyms, kurie teršia-nuodija atmosfe
rą, kurie sieja žmonijai nelaimes.

Tokie daug maz- buvo 1958 metų pliusai- ir minusai.
Galvokime ir darbuokimės, kad 1959 metai liaudžiai 

būtų geresni visais atžvilgiais už paliekamuosius.

\ A. Mikojano vizitas
I DABAR JAU TIKRAI nustatyta, kad 1959 metų 

pradžioje į JAV atvyks Tarybų Sąjungos ministrų pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas Anastas Mikojanas.

Jis čia atvyks, kaip pats sakė spaudos korespon- 
tams, poilsiui, pasisvečiavimui, aplankymui tarybinio 
ambasadoriaus Menšikovo. Visa tai gali būti tiesa, bet 
toli gražu nuo pilnos.

Mikojano vizitas bus svarbus politiniu ir ekonominiu 
atžviilgiais. Jis čia tarsis ne tik su Valstybės sekreto- 

l rium, ne tik su kitais žymiais mūsų šalies pareigūnais, o, 
. galimas daiktas, ir su prezidentu Eisenhoweriu.
’ Pasitarimų centre stovės tokie dalykai, kaip Berly

no klausimas, kaip Vokietijos apvienijimo klausimas, 
» kaip šaltojo karo sušvelninimo klausimas, taipgi ir pre- 
i kybos padidinimo tarp TSRS ir JAV klausimas.

Kai kurie spėja, jog svečias Mikojanas tarsis ii’ dėl 
Chruščiovo atvykimo į mūsų šalį, o gal ir dėl vice-pre- 
zidento Niksono vizito i TSRS.i

i Del geriausių sportininkų 
Lietuvoje

LIETUVOJE išeina du kart per savaitę sportinin
kams skirtas laikraštis “Sportas”. Apie sportą ir sporti
ninkus tasai laikraštis tik ir terašo. Turime suprasti, 
kad Tarybų Lietuvoje yra dešimtys tūkstančių jaunų 

x žmonių, dalyvaujančių tokioj ar kitokioj sporto šakoje.
Baigiantis 1958 metams, “Sporto” redakcija atsi- 

klaus Lietuvos žmonių, kad pasakytų, kurie dešimt Lie
tuvos sportininkų, jų nuomone, labiausiai pasižymėjo 

' 1958 metais.
Del skaitytojų pasisakymų, “Sportas (š. m. lapkr. 

; 28d.) rašo:
“Nors yra įvairių nuomonių dėl dešimtuko sąrašo, 

tačiau iki šiol visuose gautuose laiškuose pirmoji vieta 
, skiriama pasaulio rekordininkei Birutei Zalagaitytei. 
» Daugelis skaitytojų ne vien tik sudaro dešimtukus, bet 

ir palydi juos komentarais.. Štai, pavyzdžiui, Vilniaus 
universiteto studentas V. Mauza rašo:

“1958 m. Tarybų Lietuvos sportininko Nr. 1 vardą 
nė nedvejodamas skiriu B. Zalagaitytei, nes pasaulio re
kordininko vardas pats pasako geriau už visus komenta
rus. B# Zalagaitytė pirmoji iš Lietuvos sportininkų tapo 

i pasaulio rekordininke. i
“Dėl pirmos vietos kol kas visi skaitytojai yra vienos

• nuomonės, Tačiau, jau pradedant antrąja vieta, nuomo- 
' neš labai skiriasi. Čia figūruoja ir šuolininkės. į vandenį

I A. Kareckaitės ir lengvaatlečių A. Baltušniko bei A. Va- 
ranausko, irkluotojų brolių Rudzinskų bei kitos pavar
dės. Nevienodos skaitytojų nuomones ir skiriant kitus

tylėjome. J. šliupas buvo pik
tas, nusivylęs. M; "Petrauskas 
užvirino arbatos ię iš kaž kur 

ištraukė butelį degtinės/ nes " 
gerai žinojo, kad Šliupas^ 
mėgsta paimti burnelę. Pats 

i gėri- 
Susėdus prie 
susikibo, tik

rjusKame teatre pirmiau, tai mėgsta paimti ourneię.
Nors no-1 tebedainuoya ir dabar, bolše- Petrauskas alkoholiniųmane kartu vykti, 

sijaučiau tinkąs būti didelių 
vyrų kompanijoje, bet 
kau.

Lauke buvo jau tamsu, 
vėjuotas, šaltas, žvarbus, 
ėjome pėsti, nes sekmadieniais 
susisiekimo priemonės retai 
te k mosuodavo.

“Keleivio’’ leidykloje rado
me redaktorių S. Michelsoną diskusijos, 
ir administratorių 
Tai rodė, 
anksto su jais susitaręs tą va-i diskusijos, kiek 
karą susitikti. i po misiją, buvo

Prasidėjo neformalios dis-1 Jokio sprendimo 
kusijos. Pirmiausia kalbėjo J. i daryta.
šliupas. Pasiremdamas “asme-'Į Grįžtant namo, 
niniais duomenimis,” gautais _ ___________
jš Kauno, sakė, kad Lietuvoje 
“padėtis baisi!”

—-V. Kapsukas, suorganiza
vęs “visokius padaužas,” ima 

atsakomybė valdžią į savo lankas ir žada.
vieną to-i krinta ant Eisenhowerio Lietuvą 

UŽ ten anarchiją.
Sakė, būtinai reikia Ameri- 

organizuoti komitetus, 
pinigus Šleževičiaus - 

Smetonos valdžiai ir siųsti 
juos j Kauną arba į Daniją, 
iš kur jie bus perduoti “kam 
reikia.” Prašyti prezidentą 
Vilsoną, kad jis darytų viską 
bolševizmui kelią pastoti Lie
tuvoje. Svarbiausia, .kad į šį 
darbą, t. y. į protesto mitin
gų šaukimą, aukų rinkimą ir 
prezidento Vilsono talkos pra- 

išymą, įsitrauktų socialistai.

šliupas kalbėjo ilgai ir nuo- 
_ Į bodžiai, dažnai kartodamas

užrūdiju-1 APIE DR. JONĄ ŠLIUPĄ tuos pačius sakinius. M. Pet- 
i IR MIKĄ PETRAUSKĄ rauskas klausė:

Vilniaus “Tiesa” (lapkri-

MOKYKLOS IR
GAISRO PAVOJUS

Gruodžio 14 d. angliška- Klaugja 
me s a v a 11 r a s tyje The 
Worker” Mike Newberry 
plačiai diskusuoja mokyklų 
klausimą ir pavojų m ūs ų 
vaikams. Chicagos Angelų 
Karalienės parapijinėje mo
kykloje gaisras, kuriame 
žuvo 92 vaikai, sako New
berry savo str a i p s n y j e 
“Mirtis kabo ant mūsų nu
senusių mokyklų,” iškėlė 
aikštėn esantį mūsų vai
kams pavojų visoje šalyje. 
Panašių pavojingame sto
vyje mokyklų užeisi kiek- 
viename mieste, kiekvienoje j "“vojuš'būtų“kaip beregint Į 
va s įjoję. panaikintas^Bet taip beda

roma. Todėl

| School.” Ji statyta tik dėl 
2,000 vaikų, o šiandien joje 
mokosi net 4,0 00 vaikų.

Newberry: 
Argi toks nesvietiškas su
sikimšimas nesudaro gaisro 
pavojaus?

Tai tokiosnstorijos su mo
kyklomis. Toji tragedija su 
mūsų mokyklomis pasidaro 
dar baisesnė, sako Newber
ry, kai pamisliji, kad jeigu 
mūsų vyriausybė, federali
nė vyriausybė, paskirtų tik
tai vieną ketvirtadalį tų 40 
bilijonų dolerių, skiriamų 
militarizmo reikalams, pa

mokyčių 
vaikams I

keitimui senųjų 
naujomis, tasai

Mike Newberry asmenis 
kai 
kių pavojingi! senų mokyk
lų New 
Tai mokykla “Public School 
77.” Mokykla statyta dar 
1883 metais, 
dien ją tebęlanko 800 vai- rių miestų gaisrų depart- 
kų. Iš lauko ir iš vidaus mentai, paveikti Chicagos

administracijos galvos
Yorko mieste, esantį pavojų nuo gaisrų ir! 

kitokių didžiųjų nelaimių ,<()>e 
mokyklose per visą šalį. Enkti

Dar ir šian-! Gerai, žinoma, kad įvai-

ku. Iš lauko ir iš vidaus 
mokykla labai panaši į ne
jaukų kalėjimą. Tiesa, mo-

rų pabėgimui nuo gaisro, 
bet viskas surūdiję,

loję įvykusios tragedijos,

Bet tastuoti, p-eržiūrėti.
supu- nepašalina pavojaus. Tas 

vę, kai kurias duris sunku tik sumažina' pavojų. Tas 
beatidaryti. Pasirodo, kad; neišsprendžia pam a t i n i o 
ir minėtos Angelų Karalie-1 veikai.
nes mokyklos vienos gaisri-1 
nes durys buvo ____
sios, gaisrui kilus neatsida-j 
rė. ;

Šioje “P. S. 77” viskas1 
apleista, suniaukta. Nors 
atrodo, kad joje nesimato 
atviro gaisro taisyklių lau
žymo ii’ Gaisrų departmen- 
tas, sako Newberry, yra iš
davęs leidimą mokyklą ope
ruoti. Betgi, atsiminkime, 
kad ii’ Angelų Karalienės 
mokykla turėjo Chicagos

mų nevartojo, 
stalo, vėl juodu 
daug aštriau.

—Nesitikėjau,

O jūsų čiavikams valdant.
maliavojimas Lenino ir Kap
suko pabaisomis manęs nė 
kiek nebaido, aš juodu asme
niškai pažinau. Ąibudu kul
tūringi, apsišvietę, išsimoksli
nę vyrai. Lietuvai jie tik nau
dos tegali duoti.

Tokios maždaug buvo tos 
Jos truko ilgokai. 

-------- j J. Gegužį. I Įsikarščiavę vyrai nesigailėjo 
kad šliupas buvo iŠ Į įterpti ir aštresnių žodžių. Bet 

jos lietė šliu- 
bergždžios. 
nebuvo pa-

suti-

oras 
Mes

visu

Mikai, kad 
tu taip toli nuvažiuosi! — ap
gailestavo svečias.

Nesigailėjo J. Šliupas M. 
Petrauskui aštrių žodžių, net 
neskelbtinų spaudoje. Pet
rauskas, matyt, gerbdamas se
nesnio amžiaus žmogų, dargi 
svečią, kantriai tylėjo.

šis įvykis mano gyvenimo 
buvo didžiai reikšmingas. Be 
kitko, jis man parodė tikrąjį 
M. Petrauską, kurį aš pradė
jau dar labiau gerbti.

Trumpai kalbant
susovietinti, Įvedant

Katalikų dvasininkija jau 
pradeda agitaciją už tai, 
kad Kalėdų švenčių pro
ga žmonės nepirktų sa
viškiams dovanų, bet kad 
aukotų tuos pinigus dvasi
ninkija'.

! Pasirodo, daug net ir 
“gerų katalikų,” pirkdami 
kalėdines dovanas, išsieik
voja taip, kad kunigams 
duoti jau nebeturi pinigų. 
Vadinasi, Kristaus gimta
dienio proga, darydami 

I biznį krautuvių biznie- j1 
i riams, nedaro biznio baž- 
n y č i ų biznieriams, kuni
gams.

kos Valstijas skaudžiausiai 
išgyvena vakarų Vokieti
ja...”

Taip, hitlerininkams ne
patinka jokie pasitarimai, 
kurie byloja apie taiką pa
saulyje.

—Ar jūs, daktare, žinote, 
, v, . kas darosi bolševikų užimtoje
CIO 30 d.) įdėjo R- Mizaios jjetuvos dalyje? Ar žinote, 

ką Kapsuko valdžia daro, ko; 
ji siekia: kokia .jos progra-

straipsnį “1918-1919 metų 
įvykių Lietivvoje atgarsiai 
Amerikoje.^ Jame labai įdo
mi vietą, kur Miząra. kalba 
apie Miką Petrauską ir I)r. 
Joną šliupą ryšium su aud
ringais 1918-1919 metų įvy
kiais Lietuvbje. ' Šią •__ _c
žemiau paduodame ištisai.

m a ?
Užklaustasis atsakė, kad ne

žino, bet jam ir 
žinoti. 1 i »

Neseniai Bostono kardi
nolu paskelbtas Richard J. 
Cushing paaukojo $25,000 

į “naujų kunigų Lenkijai pa
ruošti.”

Pranciškonų laikraštis ra
šo: “Bostoniečiai svarsto,

— j

Aną dieną žurnalas “Life” Ą 
pasimojo pakeisti Lenkijos 
sienas. Jis nori grąžinti 
Vokietijai Stettiną, Lenki
jos miestą, o kad Sovietai 
atiduotų Lenkijai Vilnių ir 
Lvova.

Dėl to durno straipsnio 
marijonų laikraštis net ėdi- 
torialą parašė.. Girdi, 
“veiksniai” 
ir stipriai 
nuomonę” 
redaktoriui.

galimas daiktas, kad taip 
ir bus, na, tai ir išeis, kaip u 
tame posaky: toks tokį pa
žino ir ant alaus pavadino!'

Girdi, 
turėtų drąsiai 
pareikšti “savo 
žurnalo “Life”

Lbd Ivv, Kelti IK - I 1

• nereikia tai kad kardinolas tokiam pat.
V r, r ■ 1 t 5 .,

kad ne vienas iš naujų km 
vieta t1’ keturKl V-V1’U nieko nežino, lįs liefuvr

Gaisrų department© inspek- Mizara rašo" 
toriams palaiminimą. O ma
tote,; kas ten atsitiko. i 

New Yorko miesto Gaisrų 
komisionierius Cavan-agh j • 
pripažino, kad šiemet šio! buvo ir ., 
didmiesčio mokyklose buvo | vadinama 
kilę 117 gaisrų. Gaisrai bu-! konservatorija.

Vieną sekmadienio vakarą 
suskamba durų varpelis. 'Jas 
atidarius, netikėtai, nelauktai 
įžengia dr. Jonas šliupas, at
vykęs iš Skrantono miesto, kur 
jis tuomet gyveno. Sakė, at
vyko “svarbiais tautos reika
lais” ii- klausė M. Petrauška, . 
ar galėtų čia pas jį pernakvo
ti. Nakvynė jam buvo užtik
rinta. O kai Petrauskas pa
klausė, kuriuo gi reikalu sve
čias atvyko į Bostoną, J. šliu
pas nusivylusiu ar išgąsdinto 
žmogaus tonu atsakė:

—Ar negirdite, kas darosi 
Lietuvoje? Reikia ką nors 
skubiai veikti, kol dar ne vė-

1919 m. pradžioje <,o .
gyvenau Bostone pas kompo- fe,1° <ei 
zitorių Miką Petrauską, turė
jusį nuosavą namą, kuriame 

siOįbuvo ir jo muzikos mokykla,
IJ e t u v i ų M u z i k < > s

,” nes jie ne
bot kur 

kad ateityje 
” ir 

is? Tokiose “muzi-ejiš-

nusinešė gyvybių, 
užtikrinimas, 
jie mokiais “laimingais 
prae
koše” mokyklose, kaip “P
S. 77,” gaisrams kilti pa
lankiausia vieta. Tokios mo
kyklos atgyveno savo dienas 

urėtų būti pakeistos 
omis, modernišk o m i snauj 

mok
Mokykla “P. S. 77” ir 
ykla School of Indust- 
Arts randasi New Yor- 
liesto dalyje, vadinamo-

mok 
rial 
ko r 
je Yorkvilliu. Jau 1949 me
tais 
ryb: 
raportą, kuriame 
kad 
gyvenusios savo 
turi 
mis.

Yorkvillio Civilinė ta- 
patiekė Miesto tarybai 

nurodė, 
šios dvi mokyklos at- 

» dienas ir 
būti pakeistos naujo- 

Nuo to laiko prabėgo 
ii devyneri metai. A- 
i mokyklos tebeoperuo- 
n ė viena nepakeista 

nauja mokykla!
Ar bereikia didesnio ap

sileidimo, nepaisymo mūsų 
vaiku?

Paimkime Brooklyne mo- 
a “Midwood High

bid v 
ja,

kyk

Ir daktaras,' lyg1 uždusęs, 
sėsdamas į krėslą, dėstė, jog 
Lietuvoje padėtis esanti tra
giška: “Kapsukas su savo 
bolševikais ima valdžią.” Vil
nius,. girdi, jau jo, o kai paims 
ir Kauną, tuomet bus ne lai- i 
kas ką nors mums daryti, 
šliupas atvyko i Bostoną pasi
tarti su “veikėjais,” ypač su 
“Keleivio” leidėjais, dėl veik
los subendrinimo. Prašė M. 
Petrauską, kad jis su juo kar
tu vyktų i “Keleivio’’ leidyk
la. Nežinau, kuriuo sumeti
mu, bet Petrauskas ragino ir

as. Štai KPI .darbuotojas F. Jončys, skirdamas trečią 
ą krepšininkui K. Petkevičiui, rašo redakcijai: 
“Didelis K. Petkevičiaus nuopelnas yra tai, kad jis 

nenuėjo per anksti ilsėtis ant suoliuko kaip padarė se
nesnieji jo kovų draugai. Ir jei ne iš esmės, tai žymia da
linu K. Petkevičius padėjo žalgiriečiams įteikti krizę.

” komandos startai zoninėse prof-

viet 
viet

Atsigavusios “Žalgirio 
sąjungų varžybose ir susitikimai su čekais buvo 
spo

ikrą
•tinė šventė kauniečiams!
“Žodžiu, skaitytojų mintys yra ganą įvairios, ir tai, 
bėjo, natūralu. Kuo daugiau laikraščio skaitytojų pa-be c, 

reikš savo nuomonę, tuo tikslesnis bus 'Šių metų dešim
ties guriausių Tarybų Lietuvos ; sportiniffių dešimtukas.”

/. ly* • ■•i a V * ‘Ju1 !*•»*•* A i» g Av r *♦(

reikalui, t; y. “LieLu vaa:< 
igų paruošti, ga-»‘ 
ūns palodyti dar 

[ospesnę savo ranką 
Vadinasi

Jei ; į“yėiksįni:

• i i \ ’ r i ] - nepaims ir nei Lenkijai; nei ■i, kad kardinolas duotu ... •

karštai pritarė 
Įsikarščiavęs, jis v/-

'saip puolė V. Kapsuką ir žA- |\n 
paskutines pastan^pinigų “mokyti lietuviams ?

gas,” kad išgelbėtų Lietuvą kunigams, 
“nuo anarchijos.’’

—Ar jūs nematote, ką Kap
sukas, būdamas Amerikoje, 
čia padarė! Jis suskaldė lie
tuvius socialistus į gerus ir 
blogus. Matome, kas dabar 
vyksta Lietuvių Socialistų Są
jungoje! Įsigalėjęs Lietuvoje 
jis dar blogiau padarys.

Be abejones, visiems buvo 
idomu, ką pasakys M. Pet
rauskas, ilgai sėdėjęs ir klau
sęs tų kalbų. Jis kalbėjo 
trumpai, bet griežtai pasisa
kydamas, jog Lietuvos žmo
nės turį teisę kovoti ir įsikur
ti tarybinę santvarką. Tai 
nustebino ne tik šliupą ir Ge
gužį, bet ir mane, nes aš ne- 

jį pasirodysiant to- 
ypač 

Jis dažnai mi- 
Kas mes esamu ? 

Kas sudaro

n

Argi tų kunigų neužten- 
k a ? Pranciškonai, pasi
dairykite : Amerikoje lietu
viškieji kunigai tarp savęs 
riejasi dėl vietų; daugelis 
net dipukų kunigų yra 
siunčiami į airių bei italų 
parapijas vikarauti. Lie
tuvių kunigų Amerikoje 
yra per daug, tai pripažįs
ta kiekvienas, kuris mato ir 
girdi. Na, o Tarybų Lietu
va lai Cushingas nesirūpi
na.

...... t t, turėtų 
[proto, tai jie suprastų! Vil
nius yra Tarybų Lietuvos

„ i sostinė ir jo joks ‘fLife” 
pranciškonai ™1’11?10 'leckeUsT « Mętuvos 

kuriai kitai valstybei nepri-j- 
jungs. *

Linkėjimai su naujais, 
1959-tais metais

siti k ė jau 
kiu griežtu diskusijose, 
Šliupo akyse, 
nėjo liaudį. ‘
Liaudies vaikai.

Beje, tas pats pranciško
nų laikraštis primena, jog 
Kinijos Liaudies Respub
lika dabar -esanti “antikris- 

ito fabrikas.” Girdi:

didžiuliu fabriku, kuris per
Lietuvą? Liaudis.’’ Tiesa, apie dirba iš pagrindų Kinijos 
darbininkų klasę, apie vargin- gyvenimą ir Žmogų.” 
gujų valstiečių reikalus nekal- ri_ _ T_. .. . , , ,.
bėjo, nė vienas. Socializmo,' W, Kinijoje vyksta dl- 
kapitalizmo nieks ten nelietė. pasikeitimai, bet^tie pa- 
Aš keletą kartų įsimaišiau su 
keletu sakinių, bet į mane jie 
nekreipė jokio dėmesio.

J. šliupas, girdėdamas Pet
rauską taip kalbant, širdo. Tai 
matydamas, M. Petrauskas 
dar labiau karščiavosi ir vis 
teigė, kad Lietuvos 
liaudis, turi teisę dabar, po 
karo, jei jiems patinka, jei 
nori, “padaryti taip, kai]) Ru
sijos liaudis padarė.”

—Tai ar tu, Mikai, — klau
sė supykęs šliupas, — sutik
tum valgyti iš to paties katilo 
viralą kartu su “Kapsuko pa
daužomis?” Ar tu sutinki, kad 
visi geri Lietuvos inteligentai 
būtų pakarti arba sušaudyti ?

Petrauskas atsakė, kad jis 
nemano, jog visiems Lietuvos 
žmonėms, esant ten tarybinei 
santvarkai, reikės srėbti sriu
bą iš vieno ir to paties katilo. 
Inteligentijos niekas nekaria,

darbininkų klasę, apie vargin- gyvenimą ir žmogų.

Atbėgus, atėjus 
šiems metams naujiems, 
Linkiu, kad jie būtų 
Laimingi visiems:

Kad šiuose metuose 
Taika įvyktų 
Ir kraujo pralieti 
žmonėms nereiktų;

Kad auštantis rytas 
Gadynės naujos 
Pribudintų žmones 
šios žemės visos.

šio rytmečio šviesą 
Kad greit išvystų— 
Stotų į vienybę, 
Skriaust nesiduotų.

Ir kad visi dirbtų
Iš vieno, bendrai, 
Ir dirbtų dėl liaudies 
Gerovės tiktai. : > ’

Jonas Juška

įsikeitimai iš pagrindų rau
na senovę ir stato naujovę 
— laimingą liaudžiai gyve
nimą, socialistinį rytojų.

Veltėdžiams, tokiems kaip 
probaštėliai, aišku, tai labai 
nepatinka. Bet kas gi ten 

žmonės, Į jų paiso!

Čikagos marijonų laikraš
tis rašo:

“A. Mikojano atvykimas 
kelia didelių rūpesčių...”

Kam tie rūpestys? Aišku, 
tokiems, kaip L. Šimutis, 
kaip P. Grigaitis — karo 
šalininkams. Tiesa, dar yra 
kiti, kuriems Mikojano vi
zitas Washingtone nepa
tiks, anot klerikalų Drau
go: “Mikojano pakvietimą 
atvykti į Jungtines Ameri-

BRAZILIJOJE SIAUTĖ 
ILGA, BAISI AUDRA
Rio de Janeiro. — Per iš

tisą naktį siautė baisiai di
delė audra. Daugiausiai nu- 
kentėjo Shantytown sritis, 
kur yra daug vargingų 
žmonių namų. Vanduo nuo : 
kalnų rito akmenis, vertė 
medžius ir draskė gyvenna- 
mius. Vietomis kelius apsė
mė 6 pėdų gylio tvanai. Ne
laimėje 31 žmogus žuvo ir 
daug liko benamiais.

Trenton, N. J. — Guber
natorius Meyner pasirašė 
bilių, pagal kurį policininkų 
ir gaisrininkų, kurie žūva ei^ 
darni pareigas, vaikai ir 
našlės gaus pensiją.
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j ĮVAIRUMAI
Kaip seniai žmonės 
sužinojo apie žaibą

Elektros jėga-žaibas su
daro didelį trenksmą - per
kūną. Dar gilioje senovėje 
žmonės pastebėjo, kad žai
bas turi milžinišką jėgą. 
Jis skaldo medžius, padega 
namus, užmuša žmones ir 
kitus gyvūnus.

Todėl beveik visos tautos 
perkūną buvo pasirinkę už 
dievą. Ne todėl, kad jį bū
tų pamylėję, bet todėl, kad 
jo bijojo.

Bet ne trenksmas-perkū
nas yra jėga, o žaibas, bet 
tą žmonės sužinojo dar vi
sai neseniai. Amerikietis 
kovotojas, revoliucionierius, 
mokslininkas ir pirmasis 
laikraštininkas Benjaminas 
Franklinas pirmasis tą ati
dengė. Franklinas gimė 
1706 m. ir mirė 1790 m.

Jis ilgai sekė, tyrinėjo tą 
gamtos reiškinį ir galų ga- 
t’e praktiškai įrodė, kad žai
bas — tai didžiulė elektros 
kibirkštis.

Franklinas pasigamino 
didelį aitvarą (kiyžiavą rė
mą, šilku aptrauktą). Per
kūnijos audrai besiarti- 
n aa t, Franklinas paleido 
aitvarą į orą, o virvutės ga
lą, kur buvo įpintas vari
nės vielos gabalas, pririšo 
prie tvoros.

Pradėjo lynoti, virvutė 
sušlapo, sužaibavo ir tren
kė perkūno griausmas. 

Franklinas kaip tik kyštel- 
davo pirštą prie virvutės, 
tai pasirodydavo kibirkštis 
ir pasigirsdavo nega r s u s 
“perkūno” trenksmas.

Nors tai buvo tik mažy
čiai žaibai ir negarsūs 
“perkūnai,” bet buvo įrody
ta, kad ore susidariusi elek
tros sriovė. Elektra raižo 

i melsvomis spalvomis pa
dangę, su žaibu eina ir jė
ga, o griausmas, tai tik tos 
jėgos garsas. Franklinas 
tuojau padarė išvadą, kad 
žaibas yra jėga, jis pavojin

gas, o griausmas tik gar- 
isas, kuris jau nepavojingas.

Šie Franklino patyrimai 
j vėliau buvo patikrinti su 
{geresniais prietaisais. Da
bar žmonės jau gali pilnai 
k c n t r o Ii uoti žaibo jėgą. 
Ant aukštų namų, laivų, 
kitokių pastatų įrengiami 
p e r k ū n sargiai (žaibolai- 
dai) apsaugojimui tų pa
statų.

KNYGOS AMERIKOJE
1956 metais Jungtinėse 

Valstijose buvo atspausdin
ta 12,538 skirtingais pava
dinimais knygų ir brošiųrų. 
Jų tarpe 2,531 jau pakarto
ta pirmesnių laidų.

Macmillan Co. atspausdi
no 333 knygas, tai daugiau, 
kaip bent kuri kita leidykla.

Alžyras. — Francūzijos 
komanda giriasi, kad bėgy
je 8 dienų jos kareiviai už
mušė 577 alžyriečius.

Iš kur kilo Amerikos 
valstijų vardai?
/jungtinių Valstijų “stei- 

(states) pavadinimai 
žniausiai paimti iš indė- 

kalbos. Štai keletas jų:
Alabama pavadinta tos 
ties indėnų giminės var

(Įta 
nu v-

sri 
du

tei' 
si C'

su 
ta'

\ Arizona pavadinta ispa
nų nuo Arizona upelio, o 
upelis buvo taip pavadin
tas indėnų, kas reiškia “ne
didelio šaltinėlio vieta”.

Arkansas — francūzų su
ktas vardas tos srities 
iux indėnų giminei.
California gavo pavadini- 

mį nuo ispanų, kurį jie jai 
:eikė pasiremdami Mon- 
ovo romanu, parašytu 
10 metais.
Colorado gavo vardą iš 

ispanų nuo “raudonas”. Is
panai taip pavadino ten te
kančią upę, o vėliau nuo j 
upės pavadinta ir valstija. I

Connecticut paeina iš al- 
gonquianu indėnų kalbos, 
kas; reiškia “Ilgosios upės 
vieta”.

Delaware paeina nuo pir
mojo Virginijos gubernato
riaus Lord De La Ware. 
1610 metais Virginijos kolo- 

a taip vadino Delaware 
valstijoje upę, o vėliau in
dė 1US.

Florida pussalį taip pava
dino ispanas Ponce de Leon 
Ptscue, kuris ten išsikėlė 
1513 metais, tai reiškia, 

/dinčioji” arba “gėlių že- 

ni *

“z
me

'daho paeina
“ida”— lašiša žuvis, o “ho

iš indėnų n

tai indėnų giminės vardas.
Illinois, tai algonquianu in

dėnų kalboje reiškia “žmo
nės kovotojai”.

Indiana pavadinta anglų, 
nes tais laikais ten gyveno 
indėnai.

Iowa —sioux indėnų kal
boje reiškia “tas, kuris už
migdo”.

Kansas — sioux indėnų 
kalboje reiškia “pietų vėjų 
žmonės”.

Kentucky neturi aiškiu 
padavimų.

Louisiana—taip pavadino 
didžius plotus Francūzijos 
kolonijų jų užkariautojas 
LaSalle pagarbai Francūzi
jos karaliaus Luiso XIV.

Kitą kartą paduosime in
formacijų apie kitas valsti
jas.

Didžiosios nelaimės
Didžiausias gaisras Jung

tinėse Valstijose buvo Chi- 
cagoje 1871 m. spalio 8 d. 
Nuostoliai siekė arti $200,- 
000,000 ir žuvo 250 žmonių.

Sprogime daugiausiai žu
vo, tai 1917 m. gruodžio 6 
d. Halifax prieplaukoje, kur 
susprogo amunicija. Žuvo 
virš 1,600 žmonių.

1881 m. gruodžio 8 d. Vie
noje, Austrijos sostinėje, 
sugriuvo Ring teatras, kur 
žuvo 850 žmonių.

Didžiausias žemės drebė
jimas buvo 1667 m. sausio 
24 d. Shensi provincijoje, 
Kinijoje. Nelaimės metu žu
vo 830,000 ‘ žmonių. Kitas 
žemės drebėjimas nunešė 
apie 300,000 gyvasčių Indi
joje; ivyko 1737 m. spalio 
11 d.

1

Iš Lietuvos
PELENŲ IR 

GRIUVĖSIŲ VIETOJE
Varniai. — Praūžusi ka

ro audra nušlavė visą mies
to centrą, palikdama pele
nus ir griuvėsius. Dabar į 
Varnius atvykęs žmogus 
vargiai juos beatpažįsta. 
Miesto aikštę puošia puikus 
LKP rajono komiteto pa
statas, neseniai perduotas 
naudoti naujas viešbutis. 
Baigiamas statyti 8 butų 
namas, buitinio aptarnavi
mo kombinatas.

Šiemet pradėta statyti 
940 vietų vidurinė mokyklą, 
12 butų gyvenamasis na
mas, universalinė parduotu
vė, arbatinė. Artimiausio
mis dienomis stos rikiuotėn 
nauja elektrinė.

Dar gražesnės Varnių 
perspektyvos. Pirmaisiais 
septynmečio metais bus 
pradėta Tarybų rūmų, vai
kų darželio, ligoninės, 12 
butų gyvenamojo namo sta
tyba. Praeis kiek laiko, ir 
Varnius papuoš naujas ki- 
noteatras. Varniuose orga
nizuojama statybos valdy
ba, bus statomas statybinių 
medžiagų kombinatas.. Ke
turis kartus padidės vieti
nės plytinės pajėgumas. Ji 
per metus išleis iki 8 mili
jonų plytų.

K-as

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybės žmonės sako, kad 
bent koks Vakarų pasikėsi
nimas prieš Rytinę Vokieti
ją bus triuškinančiai atrem
tas visų septynių Varšuvos 
sąjungos valstybių.

Darbininkų Sveikata
J. J. Karkiančius. M. D.

SVEIKATOS PRINCIPAI 
PAGAL PAVLOVĄ

Dar pirma Pavlovo buvo 
įžymus fiziologas Seče'novas. 
Fizinę kūno mankštą, jis pa
vadino nervų centrų atgaivini- 
vinimu, nervų baterijos at- 
pitldymu. Pavlovas tolyn va
rė fiziologijos principus. Pa
sak jo, mūsų raumenys ir 
protas nuolatai susiję t arpu- 
saw. Fizinis darbas ir mankš
ta tai puikus vaistas nuo ner
vų sutrikimo. Raumenų veik
lumas išjudina ir pagyvina pa
vargusį protą, išklibusius ner
vus :

Mankštinamiej i raumenys 
siunčia žinias, impulsus į savo 
smegeninius centrus, šitie 
? aumenu impulsai stiprina 
i ervingumą, nervų įtempimą. 
Smegenys tada atsigauna, pa
silsi, — nyksta nerimastis ir 
rūpestis.

; Pats Pavlovas labai mėgo fi
zinį darbą ir protini darbą. 
Šito mokė ir kitus. Fizinis 
darbas jam gaivino protą, stip
rino protinę bateriją. Jam tai 
buvo “raumenų džiaugsmas,” 
malonumas visam kūnui. Le
vas Tolstojus sekė šitais prin
cipais, atlikinėjo fizini darbą, 
kaipo savo proto gaivintoją. 
Gilioj senatvėj, suvirs 80 m., 
vis eidavo pasivaikštinėti, rai
tas jodinėjo.

Garsioji biologe mokslinin
kėj Olya Lepešinskaja buvo 85 
metų, kai abu Karteriai gavo 
pasikalbėti su ja. Kūno rau
menų kultūra jai buvo kas
dieninis smagumą s. Didis 
chemikas Mendelejevas mėgo 
dailidės darbą. Kai dirbi fi
zinį darbą, tavo protas ilsisi 

! ir atsigauna.

Net ir pats Leninas la- 
iabai mėgo mankštą ir sportą 
ir kitus ragino. Fizinis suga- 
bumas net ir gilioj senatvėj 
yra puikus dalykas. Taip tvir
tina VoroŠilovas. .Ir čia nėra 
išimčių, nėra pasiteisinimų, iš- 
sikalbinėjimų. Kai esi protiš
kai labai užimtas, vis viena tu
ri ir fiziškai pasimankštinti, 
bent pasivaikščioti vikriai, 
žvaliai, tai ir protas geriau; 
veikia, geriau mintis bei idė
jas gamina.

Ir gili senatvė nėra išimtis. 
Seni žmonės privalo bent pa
sivaikščioti gerokai.

Amerikos - Ispanijos 
1898 metų karas

Pabaigoje pereitojo šimt
mečio Ispanija buvo apsil
pusi. 1898 m. balandžio 24 d. 
prasidėjo karas tarpe Jung
tinių Valstijų ir Ispanijos. 
Amerika buvo gerai pasi
ruošusi, turėjo naują karinį 
laivyną ir gerai ginkluotą 
armiją. Į trumpą laiką ame
rikiečiai sumušė Ispanijos 
laivyną ir armiją.

Ispanija turėjo atsisakyti 
nuo Kubos, Puerto Rico, 
Filipinų ir .daugelio kitų sa
vo kolonijų. Amerika perė
mė jas “globoti”.

Jungtinės Valstijos buvo 
sumobilizavus i o s 275,000 
vyrų armiją, bet jos mažai 
reikėjo. Amerikiečiai tame 
kare užmuštais neteko tik 
290 kareiviu ir nuo ligų mi
rė 2,565. Ispanija neteko 
tūkstančių kareivių ir jūri
ninkų.

In z. K. LUKOŠEVIČIUS

Transportas ir jo ateitis
Žmogus nuo seno stengia-’tis, nei nakties tamsa ne-'ir 

si įveikti atstumus bei pa-’galėjo sulaikyti jų smar- mi 
tobulinti susisi-ekimo prie- kaus bėgimo.
mones. Apie tai byloja ar-! K
fheologiniai radiniai, tur
tinga istorinė dokumentaci
ja ir pagaliau įvairių tautų 
gausi tautosaka.

Pirminis žmogus nedide
lius krovinius iš vienos vie
tos į kitą pernešdavo pats 
arba tam reikalui panaudo
davo prijaukintus gyvulius. 
Arkliais ir vežimais Vaka
rų Azijoje pradėta naudotis 
jau 5,000 metų prieš mu
sų erą. Nors tie vežimai 
buvo primityvūs, jie žymiai 
palengvino krovinių perve
žimą sausuma, ypač tose 

' vietose, kur nebuvo didelių 
gamtos kliūčių. Todėl pir
miniai vežimai labiausiai 
paplito stepių ir dykumų 
rajonuose: Pietų Europoje, 

^Vidurinėje Azijoje, Egipte 
ir pan. Susikūrus stam
bioms valstybėms, ypač tuo
se rajonuose, kur maža 
upių, imta rūpintis pasto
viu 
viduje ir tarp valstybių.

Jau graikų istorikas He- 
■ rodotas pasakoja apie pui
kius Persijos kelius, prie 
kurių buvo įrengtos stotys 
keleiviams aptarnauti. Y- 
patingai išsiskyrė pašto ke
lias. Jame maždaug kas 30 
kilometrų stovėdavo pabal
noti žirgai. Pasiuntiniai 
perduodavo paštą vienas ki
tam (panašiai kaip mūsų 
estafetiniame bėgime). Tuo 
būdu siuntinys būdavo nu
nešamas po 400 kilometrų 
per dieną. Kaip tokia paš
to organizacija imponavo 
to meto žmonėms, galima 
spręsti iš vieno graikų isto
riko atsiliepimų: “Niekas 
pasaulyje negalėjo jiems 
prilygti lenktyn i a u j a n t, 
(Aukščiai vos su jais su
skubdavo, kiekvienoje sto
tyje keitėsi žirgai ir pa
siuntiniai. Nei lietus, nei 
sniegas, nei šaltis, nei karš-

Senovės Kinijos keliai
Kinijoje dar prieš mūsų 

erą mokėta tiesti, tokius 
stiprius kelius, kad jie išli
ko iki mūsų dienų. Tačiau 
geriausius kelius senovėje 
tiesė romėnai^ Žinomų 372 
didžiųjų Romos imperijos 
kelių bendras ilgis sudarė 
daugiau kaip 60,000 kilo
metrų.

Žlugus Romai, Europa 
suskilo į daugelį smulkių 
feodalinių kunigaikš t i j ų , 
kurios stengėsi izoliuotis 
viena nuo kitos. Feodalizmo 
laikotarpiu susisi e k i m a s 
tarp įvairių kraštų labai 
pasunkėjo.. Tuo metu anks
čiau nutiestieji keliai be
veik visai suiro. Panaši pa
dėtis išbuvo apie 800 metų, 
kol pamažu vėl pradėjo or
ganizuotis stambesnės vals
tybės. /

XVIII amžiuje įvykęs

susisiekimas. Karo metu 
labai ištobulėjo ši transpor
to rūšis, todėl ateityje ga
lima tikėtis plaukioti net ir 
po Ib'du šiaurės ar pietų po
liaus vandenyse. Nereikia 
pamiršti, kad vandenynų ir 
jūrų plotas beveik 2.5 kar
to didesnis už sausumos plo
tą, o fauna vandenyje gyve=- 
na iki kilometro ir giliau, 
todėl susidaro patogios są
lygos tirti turtingą vandens 
gyvūniją, apie kurią taip 
įdomiai rašė dar Žiulis Ver
nas savo fantastiniame ro
mane “Dvidešimt tūkstan
čių mylių po vandeniu.”

Didelę reikšmę transpor
tui įgauna radiotechnika, 
ypač radiolokacija, kuri lei
džia nustatyti bęt kokio 
daikto padėtį vandenyje, 
ore ar žemėje.

Reaktyvinio principo pri
taikymas atskleidžia aviaci
jai neaprėpiamas galimy
bes. Nekalbant apie strato- 
sferinį lėktuvą, kuriuo per 
vieną kitą valandą galėsime 
pasiekti tolimiausius Žemės- 
rutulio kampus, galime 
tvirtinti, kad gyvenime se-“ 
nos žmonijos svajonės — 
tarpplanetinio susisiekimo 
realizavimo išvakarėse. Re
aktyvinės technikos ir ato
mistikos problemų pasiro
dymas mokslinio pasaulio 
dėmesio centr-e yra daug ža
dantis simptomas kosmo
nautikos idėjoms įgyven
dinti. Dirbtiniai žemės pa
lydovai yra pirmasis žings-

lams. Automobiliuose pri
taikyti branduolinę -energi
ją kol kas dar nepavyko.

Tačiau ir dabar transpor
te galima padaryti daugelį 
p a t o b ulinimų, nepriklau-

(ransportas reiškia tam tik
rą pramoninę veiklą, susi
jusią su žmonių bei krovi
nių pervežimu. Karlas 
Marksas ^transportą apibū
dino kaip gamybos proceso 
tąsą apyvartos srityje.

Transporto vystymasis 
-- -----   —- DUOJjyO pu .visu 

mėjimai pasiekti neleng- Į liaudies ūkiu, o transporto 
' ‘ "e *"--------- Taj yra j technika bei jo organizaci-

e 
technika žengia pirmyn 
Ižiniškais žings n i a i s , 
ogaus genijus užkariau- 
vis platesnius bekraštės

erdvės tolius. Tačiau šie ^tampriai sušijęs su
ja

lai
vai ir ne iš karto. ’ 
daugelio kartų ilgo ir at
kaklaus protinio bei fizinio 
darbo vaisius.

Ilgaamžių pastangų dėka 
onija šiandien naudojasi 
ugeliu puikių sausumos

zir 
da

ja priklauso nuo gamybinių 
jėgų išsivystymo ir bendro 
šalies kult ū r i n i o lygio. 
Šiuolaikinės valstybės eko- 
nominimo ir kultūrinio gy-

daugeliu puikių sausumos, venimo neįmanoma išvysty- 
oro ir vandens susisiekimo ti be tobulos transporto sis- 
pr 
to

iemonių. Visos transpor- 
rūšys susietos su stam

biomis statybomis: keliais, 
tiltais 
m 
m£is, prieplaukomis, 
ta 
nū

ri.

geležinkelių linijo- 
s ir stotimis, aerodro- 

uos- 
s, ir kt. Kaip matome, 
dienė transporto sistema 
a labai sudėtinga ir įvai-

Lransportas visais laikais 
re j o didelę reikšmę žmo- 
j o s vystymuisi. Nuo 

žymiai 
įklausė tautų ūkinis bei

tu 
n 
trknsporto būklės 
p r
kultūrinis gyvenimas ir ka- 

susisiekimu valstybės'pramoninis perversmas, iš-1 rinis jpajėgumas.
radus garo mašiną, iš esmės 
pakeitė transporto padėtį ir pagrindinė transporto pa- 
jo vystymosi kelius. Anks- skirtis yra pervežti žmones

Paprastai, manoma, kad

Šių laikų transportas duo
da visas galimybes plačiai 
kultivuoti turizmą, kuris 
visais laikais buvo ir yra 
viena veiksmingiausių prie
monių žmogaus akiračiui, 
plėsti. Jeigu senovės Grai- sančių nuo atominės ener- 
kijos istorikas ir geografas gijos panaudojimo. _

tesnės susisiekimo priemo- ar 
nės nebeatitiko išaugusios fįv 
pramonės gamybinių jėgų, bo

Milžiniškai išaugus pra- vi 
monei (ypač žaliavų — ak-1 ne 
mens anglies, naftos, gele- žu 
žies rūdos, miško ir pan.— tr 
perdirbimui), labai išsiplė
tė įvairių transporto rūšių, 
svarbiausia, geleži n kelių 
tinklas.

Ameriką atradus
Amerikos atradimas pa

ruošė sąlygas pasaulinei 
rinkai, o ryšium su tuo 
smarkiai išaugo prekyba, 
jūrininkystė. Autom obi- 
liams ištobulėjus, buvo su
kurtas platus autostradų 
tinklas.
Pastaraisiais laikais trans

portui atsivėrė dar plates
nės perspektyvos. Mokslas

ba žaliavas, prist a t y t i 
lirias medžiagas į gamy- 
is punktus — į pareikala- 
no punktus. Tačiau mi- 
tosios funkcijos, toli gra- 
, nepilnai nušviečia visą 

•ansporto paskirtį.
Transportas sudaro ga
rbinio proceso sudedam ą- 

dalį perdirbant daugelį 
produktų: anglį, rūdą, naf
tą). durpes, metalą ir t. t. 
Pavyzdžiui, anglis iškasa- 

a šachtose ir nuvežama į 
vartojimo vietą. Iš viso šio 

E.rbo, tik pats anglies ka
nas yra betarpinė gamy

ba, o visos likusios operaci- 
3 susijusios su transpor- 
vimu. Panašiai yra viso- 

stambidsios gamybos ša
kose — pramonėje, žemės 
ūkyje ir t. t. Toldiį būdu, 
plačia to žodžio pt&šme.

m 
h

m

si

jo 
ta
se

temos.
Transportas ir lekonomika

Transporto vaidmenį eko
nomikoje puikiai iliustruo
ja šis pavyzdys. Turimais 
duomenimis, Maskvoje par
duodamų malkų kainos tik 
nedidelę dalį sudaro išlai
dos malkoms kirsti bei pa
ruošti, o likusi dalis suside
da iš išlaidų įvairių rūšių 
transportui: nuo kirtimo 
vietos iki geležinkelio, to
liau geležinkeliu, automo
biliais ir pan.

Kitados geležinkeliai su
kėlė tikrą perversmą Euro
pos ir Amerikos ekonomiko
je, o vėliau ir kitose pasau
lio šalyse. Pervežimai ge
ležinkeliais jau iš pat pra
džių tapo keturis kartus pi- 
gesni negu sauskeliais. Be 
to, reikia turėti galvoje di
delį grejtį, kurį pasiekė šių 
dienų geležinkeliai. Kelei
viniai traukiniai per parą 
nurieda apie 1,000 kilomet
rų

Nors pervežimai automo
biliais yra brangesni negu 
geležinkeliais, tačiau auto
mobiliai taip pat turi gerų 
privalumų ir atskirose sri
tyse gali konkuruoti su ge
ležinkeliais. Pirmiausia, au
tomobiliai pristato krovi
nius iš vietos į vietą be 
perkrovimo ir užgaišimo 
stotyse. Nedideliuose at
stumuose automobiliais per
vežama ne tik greičiau, bet 
ir pigiau*

kijos istorikas ir geografas gijos panaudojimo. Pir- 
Herodotas turėjo įveikti di- Įmiausia, reiktų plačiai 

1 ” 1 ’ ^^’elektrifikuoti geležinkelius
ir panaudoti motorinę trau
ką.

Įvedus naujas traukos 
rūšis, žymiai sumažėtų ku
ro sunaudojimas, padidėtų 
judėjimo greitis ir žymiai 
atpigtų krovinių perveži
mas. Didelio dėmesio susi
laukia vadinamoji dispeče
rinė centralizacija, t. y. vi
sų traukinių judėjimo val
dymas iš atskirų 
100-150 kilometrų 
le.

Ateityje galima 
kad dargi traukinių valdy-

delius sunkumus ir sugaišti 
nemaža metų keliaudamas 
po Egiptą, Skitiją ir Ma
žąją Aziją, tai mūsų laikais 
visai nesunku organizuoti 
masines keliones į didžiuo
sius kultūros centrus, ku
rortus, sanatorijas ir pan.

Didelė transporto reikšmė 
taikos meto sąlygomis, ta
čiau ypač ji išauga karo 
metu. Nuo trans porto, 
ypač geležinkelių būklės, 
priklauso galimybė greitai 
mobilizuoti kariuomenę, ap
rūpinti frontą rezervais, 
ginklais, šaudmenimis, - .
maistu, laiku įvykdyti va- ma5. ,^us automatinis^ be 
dovybės įsakymus ir pan.

Atomas ir transportas
Atominės energijos, radi

otechnikos, rea k t y v i n ė s 
technikos ir kitų sričių pa
siekimai atveria plačias ga
limybes transportui.

Nors atominės energijos 
platus panaudojimas pra
monės, transporto ir ki
tiems tikslams dar nėra 
p r a k t i š kai galutinai iš
spręstas, tačiau aišku, kad tuo 
atveju, jeigu pavyks neto
limoje ateityje gauti pigią 
atominę energiją, vėl įvyks 
naujas perversmas visose 
ūkinio ir visuomeninio gy
venimo srityse.

Tačiau ir šiandieną jau 
pasiekti dideli laimėjimai 
taikant atominę energiją 
transporto reikalams. Kaip 
žinome, Tarybų Sąjungoje 
jau nuleistas į vandenį 16,- 
000 tonų vandens talpos 
atominis ledlaužis “Leni
nas.” JAV pastatyti ato
miniai povandeniniai laivai 
“Nautilus” ir “Jūros ^Vil
kas.” Taip pat sprendžia
ma galimybė pritaikyti 
branduolinę energiją gele
žinkelių •• ir aviacijos tiks-

punktų 
interva-

laukti,

mašinisto. Tai nesunkiai 
pasiekiama esant aukštam 

t 'elektrifikacijos lygiui. At
eityje num a t o m a statyti 
daugiau įstiklintus turis
tams vagonus (kurių bus 
įstiklintas net ir stogas), 
todėl susidarys patogios są
lygos aplinkai stebėti. Va
gonuose bus įrengti dušai, 
vonios, kinoteatrai, klubai, 
vadinasi, kelionėje bus gali
ma maloniai ir kultūringai 
praleisti laiką. Tikimasi 
plačiai pritaikyti automo
bilius - amfibijas, kuriais 
bus galima važiuoti keliais 
arba plaukti upėmis bei | nis i tarpplanetinę erdvę, 
ežerais. Tuo būdu turėtu
me nepamainomą priemonę 
turizmui arba puikią maši- 
n ą sunkiai prieinamoms 
vietoms tirti.

Esant tankiam autostra
dų tinklui ir gerai auto
transporto orgaūizac i j a i, 
žymiai pakils kaimo žmo
nių kultūrinis lygis.
Povandeninis susisiekimas

Didelę mokslinę, o atei
tyje, gal būt, ir praktinę, 
reikšmę turės povandeninis

žinoma, dėl kiekvieno drą
saus žygio visais laikais 
daugiau būdavo pesimistiš
kų negu optimistiškų pra
našavimų, tačiau tai nesu- 
kliudė žmonijos milžiniškos 
pažangos, žmogus, užkaria-. 
vęs visus žemės rutulio že
mynus, vandenynus ir oro 
erdvę, nenurimsta. Jis vis 
naujomis priemonėmis sie
kia praplėsti savo aktyvu
mo ribas, ir pakilimas į be
orę, beribę erdvę ‘yra tik 
laiko klausimas.

3 p.--Laisv& (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 30, 1958
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VILNIUS — Tarybų Lietiįvos sostine

(Tąsa)
Inteligentijos suvažiavimai Vilniuje 

padėjo įtraukti visą inteligentiją į ak
tyvią kovą prieš buržuazinius nacionalis
tus, prieš buržuazinės - nacionalistinės 
ideologijos likučius, už socializmo pa
statymą mūsų respublikoje. Suvažiavi
mų dalyviai — mokytojai, profesoriai, 
gydytojai, inžinieriai, agronomai, — iš
sisklaidę po visą šalį, aiškino suvažiavi
me pasakytas kalbas ir vykdė priimtus 
nutarimus.

Ypatingą vietą Tarybų Lietuvos istori
joje užima 1949 metų vasario 15-18 die
nomis Vilniuje įvykęs Lietuvos Komu
nistų partijos VI suvažiavimas. Šis su
važiavimas buvo trečiasis partijos suva
žiavimas, įvykęs Vilniuje. Pirmasis įvy
ko 1918 metų spalio 1-3 dienomis, antra
sis — 1919 metu kovo 4-5 dienomis. Ant
rasis suvažiavimas buvo jungtinis Lietu
vos ir Baltarusijos Komunistų partijų 
suvažiavimas, sušauktas siekiant 
nustatyti vieningą politinę liniją, vienin
gą taktiką ir vieną organizacinį centrą.

Broliškosioms respublikoms remiant, 
pokariniais metais Tarybų valdžia aprū
pino mūsų respublikos kaimą nauja ta
rybinę technika. Tuo pačiu metu Ko
munistų partija išvystė didelį politinį 
aiškinamąjį darbą kaimo žmonių tarpe. 
Dėl to žymiai išaugo valstiečių sąmonin
gumas, jų politinis aktyvumas. Daugu
ma valstiečių įsitikino, kad, remdamiesi 

į smulkiuoju ūkiu, jie niekados negalės su
kurti pasiturinčio ir kultūringo gyveni
mo, kad smulkioji gamyba visada išskirs 
iš jų tarpo naujų buožių, o masė skurs 
Lietuvos TSR valstiečiai matė milžiniš
kus kolūkinės santvarkos laimėjimus 
broliškose respublikose, matė akivaizdų 
stambaus, mechanizuoto, kolektyvinio 
ūkio pranašumą prieš smulkųjį, suskal
dytą ūkį, ir 1947 metų pabaigoje pradėjo 
jungtis į .žemės ūkio arteles—kolūkius.

VI partijos suvažiavimas pažymėjo 
I tuos laimėjimus, kurie buvo pasiekti ku

riant ūkius, ir pabrėžė, jog yra visos 
sąlygos varginguosius ir vidutiniuosius 
valstiečius laisvanoriškumo pagrindais 
masiškai įtraukti į kolektyvinius ūkius. 
Suvažiavimas nurodė, kad visos respub
likos partinės organizacijos svarbiausias 
uždavinys yra pasiekti artimiausiais 
metais visišką kolektyvinių ūkių san
tvarkos pergalę Tarybų Lietuvoje. Su
važiavimo priimta rezoliucija reikalavo, 
kad partinės organizacijos tuo tikslu vi
sokeriopai stiprintų politinį darbą kaime, 
aiškintų darbo valstiečiams kolektyvinių 
ūkių santvarkos uždavinius ir pranašu
mus, sustiprintų vadovavimą judėjimui 
už kolektyvinių ūkių sukūrimą. Po su
važiavimo kolūkių skaičius respublikoje 
sparčiai augo. 1950 metų vasarą Lie
tuvoje jau buvo daugiau kaip šeši tūks
tančiai kolūkių, kuriuose kolektyviniam 
darbui susijungė daugiau kaip septynias
dešimt penki procentai valstiečių."

LKP VI suvažiavimas Vilniuje priėmė 
1 svarbius nutarimus ir kitais klausimais, 
’ kaip antai: dėl pramonės ir transporto 

išvystymo, dėl gyventojų buitinio aptar
navimo, ideologinio darbo pagerinimo.

1949 metų birželio 22-23 dienomis Vil- 
1 niuje įvyko respublikos kolektyvinių 

ūkių valstiečių-moterų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 650 delegačių. Šis su
važiavimas atspindėjo tą pakilimą, su 
kuriuo mūsų kaimo darbo moterys sto
jo į naują socialistinio gyvenimo kelią, 
parodė tas didžiules kūrybines jėgas, 
kurias sužadino kolektyvinių ūkių san
tvarka darbo valstiečių tarpe. Iš tribū
nos kalbėjo Lietuvos kaimo jaunuome
nės ir vyresnio amžiaus moterys—vado
vaujančios kolektyvinių ūkių darbuoto
jos ir eiliniai artelių nariai. Daugelis 
iš jų pirmą kartą kalbėjo viešame susi
rinkime. Šis, kaip ir daugelis kitų Vil
niuje įvykusių suvažiavimų, padėjo įgy
vendinti kolektyvizavimą mūsų respubli
kos kaime.

1951 metų gruodžio 25 - 26 dienomis 
Vilniuje įvykusi Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos sesija įstatymiškai 
įtvirtino 'Lietuvos darbo žmonių laimė
jimus, pasiektus socializmo statyboje. 
Kolūkinės santvarkos pergalė Lietuvos 
kaime reiškė, kad socialistiniai santykiai 
galutinai nugalėjo visose respublikos 
liaudies ūkio šakose, reiškė, kad Lietu- 

I vos visuomenėje iš esmės įvykdyti socia
listiniai pertvarkymai. Ši sesija nutarė

t

j

{

t

r

pakeisti ir papildyti kai kuriuos Lietu
vos Tarybų Socialistinės Respublikos 
Konstitucijos (Pagrindinio Įstatymo) 
straipsnius, kurie hebeatitiko susidariu
sios naujos socialinės ir ekonominės pa
dėties. Į respublikos Konstituciją įrašy
ti pakeitimai Įtvirtino tuos laimėjimus, 
kuriuos tarybinės santvarkos metais pa
siekė lietuvių tautą, įtvirtino socializmo 
pergalę Tarybų Lietuvoje.

Vilniuje įvyko eilė pramonės darbuo
tojų respublikinių pasitarimų, kuriuose 
buvo keliami gamybos ir statybos klau
simai. Šie pasitarimai padėjo išvystyti 
resnublikos pramonę. Sostinėje įvykę 
respublikiniai įvairių liaudies, ūkio šakų 
darbuotojų pasitarimai suvaidino svar
bų vaiddmenį respublikos gyvenime.

Tiek Tarybų Lietuvos sostinės, tiek ir 
visos respublikos darbo žmones drauge 
su visa didžiąja tarybine liaudimi, Ko
munistų partijos v 
mi dėl savo šalies 
suklestėjimo, tuo pat metu kovoja ir dėl 
taikos išsaugojimo. Kovoje dėl taikos 
dideles reikšmės turėjo Vilniuje įvyku
si Respublikinė taikos gynimo konferen
cija, sudariusi Respublikinį Taikos gy
nimo komitetą, kurio plenumas taip pat 
įvyko Vilniuje 1953 metų rugsėjo 10 d.

1952 metų rugsėjo 22-24 dienomis Vil
niuje, Filharmonijcs salėje, įvyko LKP 
VII suvažiavimas, kuriame dalyvavo at
stovai iš visos respublikos: partiniai, ta
rybiniai ir ūkiniai ■ darbuotojai, pramo
nės, transporto ir statybų darbuotojai- 
pirmūnai, socialistinio žemės ūkio pir
mūnai, mokslo, meno, literatūros darbuo
tojai, Tarybinės Armijos atstovai. Kaip 
svarbiausią laimėjimą suvažiavimas pa
brėžė tai, kad žemės ūkis jau yra per
tvarkytas socialistiniu pagrindu ir nuo 
to iš esmės pasikeitė Lietuvos kaimo vei
das. Iki LKP VI suvažiavimo kolekty
vizacija respublikoje buvo tik prasidėju
si, o VII suvažiavime buvo konstatuota, 
kad į kolūkius yra susivieniję daugiau 
kaip |96 procentai valstiečių ūkių.

Kartu buvo pažymėta, kad respubliko
je atstatyti fabrikai ir gamyklos, kurie 
aprūpinti priešakine tarybine technika, 
sukurta ir sėkmingai vystoma staklių, 
turbinų gamyba ir laivų statyba.

Suvažiavimas taip pat svarstė VKP 
(b) CK dokumentus XIX suvažiavimui.

Komunistams yra svetimas apsvaigi
mas nuo laimėjimų, svetima paradinė ge
rovė. Suvažiavimo delegatams svarbu 
buvo ne tik iškelti pasiektus laimėjimus, 
bet ir atskleisti visus darbo trūkumus, 
sukoncentruoti dėmesį į neišspręstus 
klausimus, siekiąnt užtikrinti tolesnį 
žengimą į priekį/ Suvažiavime ypač ašt
riai buvo kritikuojamos ideologinio dar
bo klaidos, taikstymasis su buržuazine- 
nacionalistine ideologija.

Vilniuje vyksta kūrybinių organizaci
jų — rašytojų, dailininkų, kompozitorių, 
architektų — suvažiavimai, o taip pat 
tarprespublikinės mokslų akademijų se
sijos. Iš tokių sesijų ypatingo susido
mėjimo miesto inteligentijos tarpe su
kėlė 1953 metais įvykusios dvi istorikų 
sesijos, svarsčiusios Pabaltijo tautų isto
rijos klausimus ir Lietuvos TSR isto
rijos paradytos dalies tekstą.

Didelį masės mobilizuojantį darbą at
liko LKP VIII suvažiavimas, įvykęs Vil
niuje 1954 metų vasario 19-21 odenomis. 
Šis suvažiavimas respublikos partinei or
ganizacijai iškėlė uždavinį toliau stiprin
ti kolūkius politiniu ir organizaciniu- 
ūkiniu atžvilgiu, užtikrinti smarkų visų . 
žemės ūkio šakų pakėlimą, tolesnį gy
vulininkystės išvystymą ir jos produkty
vumo pakėlimą, toliau gerinti mašinų- 
traktorių stočių darbą, stiprinti jų vaid
menį vystant kolūkinę gamybą, gerin
ti vadovavimą žemės ūkiui.

Suvažiavimas įpareigojo pramonės, 
statybos, transporto darbuotojus užtik
rinti tolesnį respublikos industrializavi
mą, dar plačiau išvystyti socialistinį 
lenktyniavimą darbininkų, o taip pat ir 
tarnautojų tarpe, siekiant besąlygiškai 
įvykdyti ir viršyti 1954 metų pramonės 
gamybos užduotis, pirma laiko įvykdyti 
penktojo penkmečio planą. Suvažiavimas 
nurodė, kad tarybinės įstaigos ir par
tinės organizacijos turi kovoti su biu
rokratizmu ir vilkinimu valstybiniame 
aparate, nurodė, kad reikia sustiprinti 
tarybinių tarnautojų auklėjimą didelio 
atsakingumo už pavestą darbą dvasia.

(Bus daugiau)

MIRĖ PRIEŠ 15 METŲ
Gruodžio 30 d, sukako 15 metų, kai mirė Jonas Bu- 

lis-Lumbis, įžymusis kartūnistas, Laisvės bendradarbis 
ir visuomenės veikėjas. Lai būva jam amžina atmintis!
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Iš laiškii redakcijai ! raščio skiltyse ' mano vyro

Gerb. Redakcija:
Jau ilgokas laikas kai 

sirginėja mano draugas_ 
Steponas Joniškietis. Ilgą' 
laiką kankino kūną šalčio 
virusai. O kai nuo to tru
putį sustiprėjo, nauja ne
laimė užklupo: širdies pla
kimo nereguliarumas. Gy
dytojas pasakė, kad šios Ii-1 
gos priežastis yra susirūpi
nimas, fizinis nusilpimas 
ir dvasios nupuolimas.

Ligonis randasi namuose 
po antrašu 316 Peabody

adovaujami,. kovoda-
ūkinio ir kultūrinio

Kovoje del taikos

1 Rašo J. Kavaliauskas

, LIAUDIES ŠVIETIMAS
LIETUVOJE

paieškojimą.
Jo vardas pavardė Na- # 

viekas Albertas, sūnus Al- 
1 berto, gimęs 1902 metais 
Kretingos ąpskr., Platelįų 
valse., Notėnų km., išvykoj 
Ameriką 1924 m.

Ieško jo žmona Navic
kienė Ona, duktė Juozo, 

i Jos dabartinis adresas:
Kaunas
Višinskio g-vė 15, b. 7 
Navickienė Ona 
Lithuania, USSR

I Pasilieku visiems man
mano 

vyrą nuoširdžiai dėkinga.
Reiškiu pagarbą.

Navickiene Ona

Street, N. W., Washington, |padegusiems surasti

Apie lietuvių tautos pa- Lietuvoje dabar yra 70 
siektus liaudies švietimo užmokyklinių įstaigų. Tai 
laimėjimus vaizdžiai byloja'—pionierių rūmai, techni- 
naujųjų 1958-1959 mokslo kų, gamtininkų ir turistų 
metų pradžia. Lietuvoje vėl stotys, vaikų sporto mokyk- 
išplėstas mokyklų tinklas, 
įsteigti M o,k y k 1 ų darbo 
mokslinio tyrimo institutas 
ir Respublikinis pedagogi
nis muziejus, toliau gerina
mas suaugusiųjų ir darbi
ninkų jaunimo mokymas. 
Nenutraukdami darbo, mo
kosi 24,000 jaunų darbi
ninku ir kolūkiečiu. V

Pirmas naujųjų mokslo 
metų skambutis sušaukė į 
klases, auditorijas, kabine- 

i tus ir sales beveik pusę mi
lijono respublikos mokslei- I • • ii i T T 1 • •

los ir t. t. Prieškariniais 
metais Lietuvoje tokių vai
kų.' įstaigų iš viso nebuvo.

Vasaros atostogų metu 
moksleiviams veikia pionie
rių stovyklos, turistinės ir 
sporto stovyklos, organizuo
jami moksleivių s ą s k r y - 
džiai, festivaliai, spartakia
dos, žygiai ir ekskursijos, 
kuriuose dalyvauja daugu
ma moksleivių.

Labai daug dėmesio Lie
tuvoje skiriama naujiems 
pedagogų kadrams rengti.

'vių ir studentų. Vadinasi,! Respublikos aukštųjų bei 
i Tarybų Lietuvoje mokosi i vidurinių pedagoginių mo- 
I beveik kas penktas žmogus.
Tai didžiulė pergalė politi
kos, ekonomikos ir kultū
ros srityje, pergalė, kurią 
laimėti lietuvių tautai pa
dėjo tarybinė santvarka.

O juk dar 1940 metais 
penktadalis visų Lietuvos 
gyventojų nežinojo, kas tai 
yra raštas.

Dabar, palyginus su prieš
kariniu laikotarpiu, septy-; 
mečių mokyklų skaičius pa
didėjo 34 kartus. Įsteigtos' 
376 vidurinės mokyklos, o 
moksleivių skaičius padidė-' 
jo beveik 8 kartus. Iki 1940 

i metų kaime nebuvo nė vie
nos gimnazijos, o dabar ten 
yra 246 vidurinės mokyk
los. Atitinkamai padidėjo 
ir mokyklų mokytojų skai
čius. Respublikos bendrojo 
lavinimo mokyklose dabar 
dirba daugiau kaip 25,000 
pedagogų.

Tarybų Lietuvoje įvestas 
visuotinis privalomasis sep- 
tynerių metų mokslas, o 
Vilniuje, Kaune, Šiauliuo
se, Klaipėdoje ir Panevėžy
je — visuotinis vidurinis 
mokslas. Palaipsniui perei-1 
narna 
mokslą kaimo vietovėse. Į 
Respublikoje reorganizuo
jama mokyklų struktūra, 
pertvarkomi bendrojo lavi
nimo mokyklų mokymo pla
nai ir vadovėliai, stiprina
ma materialinė mokymo ba
zė ir gerinamas politechni- 
nis mokymas bendrojo la
vinimo mokyklose. Šiais 
mokslo metais respublikoje 
jau veikia penkios mokyk
los - internatai, kur gyvena 
ir mokosi 1,600 vaikų. Mo
kyklos - internatai steigia
mi taip pat Kaune, Klaipė
doje, Kapsuke, Švenčionė
liuose ir Trakuose. Jie ap
rūpinami puikia materiali
se baze ir labai gerais mo
kytojų kadrais. Mokyklose- 
internatuose vaikams suda
lytos paląnkiaųsiok sąlygos 
mokytis, dirbti, ilsėtis.

Draugiškai,
Cicilija J oniškietiene

Kalbink užsirašyti LaisvęGerb Redakcija,
Nuoširdžiai prašau pa- ’uo®. kurie jo® dar neskaito.

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisvės Knygyne

Prošvaistes
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jątP 
dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos

Knyga iš 256 puslapių,. Kaina Tik $1.00

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
gaunamos Laisves knygyne yra sekamos:

Sveikatos Šaltinis

kyklų stacionariniuose ir 
neakivaizdiniuose skyriuose 
dabar mokosi daugiau kaip 
9,000 jau dirbančių bei bū-1 
simų mokytojų. Nuo 1956 
|metų vieneriais metais pra- 
' tęstas mokslo laikas aukš
tosiose pedagoginėse mo
kyklose, įvesta eilė naujų 
specialybių, o nuo šių moks
lo metų Šiaulių pedagoginis 

' institutas pradėjo rengti ir .
1 pradinių mokyklų moky-1 
tojus, išeinančius aukštąjį 
mokslą.

Pedagogams labai pade
da Respublikinis mokytojų 
tobulinimosi institutas. Šio 
Instituto kas metai organi
zuojamus pedagogų pasito
bulinimo kursus lanko dau
giau kaip 3,000 mokytojų. 
Be to, mokytojų kvalifika-' 
cijai kelti respublikoje su-1 
daryta daug atskirų moks
lo dalykų komisijų ir meto
dikos rateliu. Siekiant, kad 
būtų skleidžiamas pirmau
jančių mokytojų darbo pa
tyrimas, organizuojami pe
dagoginiai skaitymai.

Jakarta. — Vyriausybė 'bm?‘ rxx.xx.psxuxxx perex-. R ,b R d A n- y. 
ia j visuotinį vidurinį pard’oti Indon8Jjai ka. 

rinių laivų.

f

Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nuro
dymai kaip gelbėtis pasireiškus kokioms papra
stoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų pra- 
šalinimui.

Puslapių 353, Kaina $2.50

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybes 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug I 
receptų, ši knyga yra labai reikalinga kieį> 1 
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c. Į

Žmogus ir Mašiną
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaįtyniąs,

Puslapių 240, Kaina $1.50

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvię- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siusti:

Laisve
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y<

*1
1 — 0

GLOBE PARCEL SERVICE, INC,
Sveikina Visus Savo Draugus ir Klijentųs

SU LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS
Išreiškiame dėkingumą visiems mūsų draugams ir klijentams, kurie naudojosi mūsų patarnavimu 

per pastaruosius 25-rius metus, pasiuntimui DOVANŲ PAKIETŲ j U. S, S. R. Mes. geidžiame, kad ir 
ant toliaUs pasiliktų toks draugiškumas tarpe mūsų draugų ir mūsų organizacijos. .

Sekanti mūsų skyriai priima ir pasiunčia jūsų pakietus su užtikrinimu, kad pasieks adresatą 
be jokių kliūčių:

716 Walnut St.
Philadelphia 6, Pa.
Tel: WAlnut 5-3455

4102 Archer >Avc.
Chicago 32, Ill.
Tol. FRonticr 6-6399

1313 Addison Rd.
Cor. Superior Avc. & E. 71 St.
Cleveland 3. Ohio
Tel.-UTah 1-0807 •

1991 Broadway 
New York 23, N, Y. 
Tel. LYceum 5-0900

6446 Michigan Avc. 
Detroit 10, Mich. 
Tel:. TAshmoo 5-7560

683 Hudson Avc. 
Rochester 21, N. Y. 
Tel: BAker 5-5923

263 Market St. 
Newark 2, N. J. 
Tel: MA 2-196$

390 W. Broadway 
So. Boston 27, Mass. 
Tel: ANdrew 8-8764

346 Third Ave. 
Pittsburgh 22, Pa. 

. Tel: GRant 1-3712

•
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New Jersey naujienos

i

si įdomi knyga yra pavadinta:

Cleveland, Ohio
LLD 15 APSKRITIES 

REIKALAI
Apskrities komitetas gruo

džio 14 d. turėjo susirinki
mą, kuriame dalyvavo ke^ 
Lėtas ir vietos veikėjų, 
mite tas deda pastangai 
įvykinti gyveniman, kiek 
tai galima, įvykusio Drau- 

| gijos suvažiavimo tarimus. 
(Pirmesnis komiteto susirin-

kadangi dabartiniu laiku li
ko tiktai vieno klubo, 103, 

Seniau priklausė 
draugijos. Vėliau 

> prisidė
jus prie Klubo 315, dar vė
liau Šviesos draugiją likvi
davus, liko dvi: švento Jur
gio, Naugatuck, Conn., ir 
klubas. Dabar jau jurgine 
nesiunčia delegatų. Taigi, 
pasiliko tik klubo atsto-

atstovai.
LDS Trečios apskrities bus keblumų, neturint au-jnet 5

pasiekti NeWjJviem draugijomskomiteto praplėstas posėdis tomobilių, 
gruodžio 14 d buvo geras. Yorką. Hudson Tubes bus 
Padaryta peržvalga meti- viena iš tų priemonių pa
nes konferencijos tarimų ir siekti New Yorką ir iš New 
padarytą gerų naujų tari- Yorko — New Jersey, 
mu.

Bet nemalonu priminti,
kad ne visų kuopų komite-1 Skiparis iš ligoninės grįžo 
tų nariai dalyvavo, i 
jie buvo kviesti Nekuriu i vio neteko patirti, 
nusistatymas toks: ir be( Bayonniečiai, būkite svei- 

ir darbštūs!
Pilietis

Teko patirti, kad draugas

nors namo, bet jo sveikatos sto- vams tvarkyti kapines. Iš-
• I i j • j • • i J iii -i nrn _

manęs bus geras posėdis ir k i 
padaryti geri tarimai.

Tačiau, kuomet susirenka 
ir kuopų kviesti komiteto 
nariai ir jie dalyvauja, tai Į 
pasidaro veikiantiems ge-j 
resnė visų talka.

Šiomis dienomis padary
ta operacija F. Shimkui iš 
Arlington, N. J. Jo gyve
nimo draugė Felicija tai 
pranešė. Žinoma, kad Fra- 
no sveikata jau nuo seniai 
nėra gerame stovyje. Lin
kiu jam geros ištvermės ir 
pilnai pasveikti.

Hartford, Conn.
Mūsų naujienos

Laisvės Choras turėjo 
r J linksmą Kalėdų parę. Mat, 

turi nusipirkęs “Music 
Box”, tai buvo ir muzikos, 
o kai kurie net ir šoko. Val
gio ir gėrimo buvo užtenka
mai. Maistas geras. Tokia 
vakarienė verta keleto dole
rių, na, o choro draugai ga
vo viską nemokamai. Kai 
kurie net ir dovanų gavo. 
Taigi verta prie choro pri

Vienas geras draugas ba-igldeG, net ir nedainuojant 
yonnietis, gyvenąs ant 
natvės pensijos, kuomet tik!riaisj choras per metus su_. 
būna graži diena, tai su sa-iruošia apie porą parengi- 
yo gyvenimo drauge vyksta imu. Jo susirinkimai įvyksta 
į South Beach ir vaikščioja Į kas ketvirtą ketvirtadieni 
pora valandų, kad palaiky- 'kiekvieno mėnesio, 7:30 v/, 
ti savo sveikatą gerame sto-į 157 Hungerford St. Mano 
vyje ir neduoti tinginystei į nuomone, kiekvienas turėtų 
sugadinti gyvenimo ūpą. (prie choro priklausyti. 
Geras nusistatymas ir ver-! Yra susirgę du I 
tas pagarbos už gerą svei- Choro nariai, Feliksas Rep- 
katos palaikymą. Ir kieklšys, kuris randasi Veterans 
man žinoma, tai jis sveikas

Tai “Laisvės” vajus pra
ilgintas. Mes, New Jersey 
vajininkai turime turėti

verta būti garbes na-

rinkta valdyba 1959 me
tams, • 
darytas tarimas pakelti mo
kesti lotu savininkams 
apdirbimą. Taipgi pakelta 

I kaina už žemę, parduodant 
lotus.I

M. Vosylius rašo iš Flori
dos, kad tenai gyvenimas 
yra taip, kaip visur, vie
niems gerai, kitiems blo
giau, kaip rytinėse valstijo
se. Turistams, kurie atvyks
ta su pinigais, gerai, ka
dangi nereikia užsidirbti 
pragyvenimą, bet tiems, ku
rie turi užsidirbti pragyve
nimą, prasčiau, negu rytuo- ' 
se. Aš jam vėlinu gražiai 
praleisti atostogas ir lai
mingai sugrįžti ?pas savuo
sius.

.clinic ligoninėje, o jo namų 
adresas yra: 10512 Eik BROCKTON, MASS

Antanas Mockaitis jau 
nekuris laikas nesveikavo, 
o pastaruoju laiku buvo pa- 

įj sidąyęs į ligoninę, buvo pa- 
aryta operacija, ir po še

šių dienų grįžo į namus. Jis 
jau po biskutį vaikštinėja. 
Mockaičiu namu adresas C c. . .. , i X Ii IllUolilo JtWllJLXLUtU ouoiiiii- loo m XT

— visi tie patys, a- (ymas vjetos draugijų isto- yrai128 St- epą-

U Z

Vilkaviškis

Lawrence. Mass.
ĮVAIRIOS žinios
V

mirškime gero draugo An
tano, kuriems tik laikas lei
džia. Antanas darbuojasi 

i visur, visame pažangiame 
veikime, kur tik jam pa
puola: draugijų vadovybė
je, dailės mene, spaudos va
juose ir kitur sulyg savo 
išgalės. Atlankykime Moc- 
kaitį ir palinkėkime jam 
greito pasveikimo ir ilgo ir 
laimingo gyvenimo.

Petriutė Nemurienė buvo

Sveikinu visas savo gimines, drauges 
ir draugus, ir “Laisvės” personalą su 
šventėmis, Kalėdomis ir Naujais 1959 
metais.

Linkiu geriausios laimės ir sėkmės 
jūsų gyvenime, ir darbuokitės dėl dar
bo žmonijos labo. /

i rijos rašymą padalino į aš
tuonis skyrius ir kiekvie
nam skyriui parinko auto
rių. Šiame susirinkime pa-! 
aiškėjo, kad nekurie rašė jai 
jau savo užduotis pildo — 
renka medžiagą. Sausio mė
nesio pabaigoj visi rašėjai 
susirinks ir sužiūrės, kas 
parašyta, ko dar trūksta, 

i ar gal kai kur yra perdėta, 
o po to seks užbaigiamieji 
darbai taip, kad su liepos 
mėnesio 1 d. visa istorijos nuvažiavusi į ligoninę dėl 

j medžiaga būtų paruošta ištyrimo priežasties, dėl ko 
' pasiuntimui Centro Komi- jos akių nerveliai nefunkci- 
tetui. Čia yra tik mūsų lai- onuoja sutartinai, kad ma- 
ko rubežiavimai. Būtų ge- tomi dalykėliai rodosi du
rai, kad Centro Komitetas 
tam darbui nustatytų lai
ką, tuomet visos kolonijos 
žinotų, kiek laiko jos turi 
tam darbui.

Kadangi bent koks veiki- 
;mas reikalauja šiek tiek lė-

Marijona Gutauskiene

CLEVELAND
OHIO

Sveikiname visas nares ir visus mūsų 
klubo rėmėjus sezono šventėmis.

Linkime visiems linksmų ir perteklingų 
1959 metų!

beltavai. Du nervų speci
alistai daktarai tyrinėjo 
per kelias dienas, darė X- 
Ray spindulių nuotraukas, 

į bet dar vis negali surasti 
1 priežasties. Daktarai sako, 
kad būna atsitikimų, kur 
nerveliai, būdami supara
lyžiuoti smegenyse, atsitai- 

,so patys savaime.
(ties iždo pakėlimui. Tam' Širdingai palinkėkime 
j tikslui visas Apskrities ko-, Petriutei to džiaugsmo .Bet 

įsijungė į darbą. - draugė Nemurienė ir tokio
je nesmagioje padėtyje lan
kosi sueigose ir atlieka savo 
užimtos darbus draugijose.

Miesto taimautojams pay todėl Apskrities komi- 
kėlė algas 8 nuošimčiais,.^^ nUf-arg surengti pra- 
bet lik tūlam laikui. Mat,, mCga su vakariene Apskri- i

I L i Art i /-] 1 I r- 1 t ■» i i U I ’Laisvės i žiemos laiku jiems yra dau
giau darbo. Bet aukštie
siems miesto viršininkamsryc> uao1 vcLcicino siems miesto virsinuiKaius,

ligoninėje, Rock Hill, Conn, kurie turi tris raštines, ai- 
T * 1_____ ____JI ________ ’ TV 1’ n____  - - - .......................į Jis ten vadinasi Felix Rap- 

Įshevicz. Kambario numeris: 
11520. Lankymo valandos 2 
v. popiet. Kurie galite, at
lankykite draugą. Prieš po-

gas pakelė keturiais šimtais 
iki $1,500 metams.

Jauni vaikezai apipiešė ir

’ m i tetas įsijungė
Įvyks sausio 17 d. Klubo 
svetainėj. Bus paruošta 
paukštienos vakarienė tik 
už $1 asmeniui.

Metinei 15-os Apskrities
.v. . primušė žmogų ant Elm ir nol.;ni4n ivl

mintyje tą, kad turime lai- rą. savaičių jam buvo nu- į Chestnut gatvių. Gal jį nu- - ' • 1
mėti pirmą dovaną.

’ Tačiau “Laisves” admi-1
nistracija ne visai teisingai L,, . ... ? • ,,
pasakė, kad B rook lynui 7 uugai is, y ”
sunku atsilaikyti vienam• ’o I Vėlesniu laiku padaugėjo

. v Kr -r J . ... |vena West buiiiela, ’

landžio 12 diena. Kuopoms 
apie tai sekretorius pranešpiauta viena_ koja, sakoma, tėmijo, kad turi pinigų. Kai

dėl cukraligės. ;tįk jjs išėjo iš klubo, tai ir kYškais^vėliau'
Antras ligonis Vmcas užpuolė. Žmogus dabar ran-Į 

ergą jau cjasį ligoninėje.

prieš New Jersey valstiją. I ^LmoE i’ž»uolim« ir PaJ
♦ Mūdii darbas sukam’ anie1 KeiKia vaZ1U0t 1 aULomooniu tartina visiems daugiau 

' Ut i 1 'i vakarus, kol davažiuoji
Elizabethą, X e w a r k ą ir parka. Tada suktis1 _____
apylinkęMes neturime ry-. dešinei -r važiuoti iki r ~ - • - •

. siu su Camdenu, Trentonu • nnm o Pnąite nanins u--hei Bekamniu sostine Mes W 10 num'! Slt.e nalIJ.us i statė naują namą, kuriame nei peKampių sostine. Mesinamus _ trecias bus <jųjų.'hllų b.1Pno.L inn i’ Taw 
neturime rysiu jr su Atlan- Ten yra didelė tabako pian-lbus l18nSta 100 lov^- Lau’ 
t’k City ir jo artimais• tacija. Reikia klausti Mike! 
priemiesčiais, k u r i e arti, Grabausky. Staugaičiai ten 
Philadelphijos. Senas Vin-'gyvena dar neseniai. Sakė, 
cas visai n-eprisideda prie! nuobodu. Atlankykite.
mūsų valstijos. Jisai pilnai Dar viena ligone: 
kooperuoja su Philadelphi- gaitiene, gyvenanti Wilson, 
ja, taigi negalime sakyti,! Conn.

Dar viena ligone: Mar-

Bon Secours ligoninė pri-

. Sekanti ir gana žymi mū- 
Isų pramoga įvyks gruodžio 
31 d. Klubo svetainėj. Tai 
bus Naujų Metų sulaukimo 
sueiga. Ją rengia LDS 

[klubas. Kviečiami visi at
silankyti ir linksmai Naujų 
Metų sulaukti. Bus geras 
orkestras šokiams.

J. Žebrys

kad visa New Jersey vals
tija dirba bendrai.

Bet nors kartą Brookly- či^įi geriau, 
nas pasirodo “Laisvės” va-

ries porą savaičių 
keldamasi iš lovos griuvo ir 
užsigavo galvą. Dabar jau-

jaus žemėlapyje ir siekiasi:
Visiems trims ligoniams! 

linkiu pasveikti, taipgi lin-

rence mieste yra tik trys li
goninės, tai sulyg gyvento- 
jų skaičiumi jų per mažai..NE VISIEMS LINKSMOS 
Kada žmogus suserga, tai KALĖDOS
tik per vargą ten gauna 
vietą, o jau seneliams, ku
rie neturi pinigų, tai nėra 
nė kalbos ten gauti vietą. 
Būtinai reikia dauogiau li
goninių. Bet aukštieji mies- 

! to viršininkai suranda
“svarbesnių reikalų.”

STUDENTAS MIRĖ 
KAIP KERŠTO AUKA
St. Louis. — James Bul 

lock, 27 metų amžiaus, St 
Louis universiteto studen
tas, mirė prie jo laiptų. Dvi 
kulkos pervėrė jam galvą, 
o automobilis sulaužė kojas. 
Toliau pr i e universiteto 
rastas jo auto su veikiančiu' 
motoru. Pas jį rasta jo pini
gai, ant piršto vedybų žie
das. Jis vedė prieš šešis mė
nesius.

laimėti pirmą dovaną. Mesį^^u hiimingų Naujų Metų!
jiems nepavydime, lai laimi 
ir pasižymi geru ir nuošir- 

< džiu spaudos platinimo dar
bu.

Tačiau, draugučiai, būki-l 
te darbštūs! Mes, New Jer
sey vajininkai, taip lengvai 
jums nepasiduosime!

Šis rašinys iš New Jer
sey valstijos bus paskutinis! 
šiais metais. Su naujais 
metais pasižadėkime būti 
darbštesni 1959-ais metais. 
Per sausio mėnesį padaly
kime prižadą gauti po vie
ną naują “Laisvei” skaity
toją, išlaikant savo valsti
jos spaudos platinime gar
bę. Lietuva ir ten gyvenan
tieji jūsiškiai bus jums dė
kingi, kuomet užrašysite 
jiems. “Laisvę.”

Cleveland© Lietuvių 
Moterų Klubas

APIE DIEVUS ir ŽMONES
Antano Metelionio Raštai j

2-ras Tomas

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

tuojau imkite plunksną, išrašykite čekį sumoje $2.00, 
dekite į voką ir siųskite “Laisvei.” Aiškiai parašy
kite savo vardą, nes jis bus išspausdintas knygoje.

Moksliniai išaiškinimai relig'nių prietarų. Taipgi 
paduodama interesingų istorinių bruožų iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo, ypatingai iš angliakasyklų srities.

Paryžius. —- Didelės au
dros siautė Viduržemio jū
roje.Nekuris laikas atgal Pra

nui Sutkaičiui dešinės ko
jos apačioje atsidarė ma
žiukė žeizda. Daktarai sten
gėsi žaizdą prašalinti, bet 
jau nebuvo galima. Prasi
dėjo kraujo užnuodijimas. 
Daktaras, nerasdamas kito 
būdo išgelbėjimui gyvas
ties, nuplovė koją arti kelio.

I

Draugas Pranas, būda
mas jaunesniu, gerai dar- 

'bavosi pažangiame draugi
jiniame judėjime ir duos- 
niai jį rėmė. Dabar, išti
kus tokiai skaudžiai nelai
me1’, nepamirškime mūsų 
gero draugo, atlankykime jį 

Jis iškrito, su-'jo sunkiose valandose ir 
;, kuo galima. 

Dabar Sutkaitis guli Poly-

19-os metų jaunuolis, 
naktį važiuodamas automo
biliu, užmigo >r atsimušė į 
telefoninį stulpą, bet mažai 
susižeidė. Tatai įvyko 2:- 
30 vai. ryto.

Waterbury, Conn.
žinios iš mūsų miesto
Gruodžio 20 d. įvyko LLD t

28 kuopos susirinkimas., Andoveryje motina . pa- 
Narių atsilankė daug, apie'S’u^ 1 metų vaikutį į lo- mv i i i - i vnlr.i Liii’iria Vvaeloi YinKllim25. Tas parodo, kad žmonės 
susidomėję draugijos reika
lais. Kurie buvo susirinki- 

? me, visi gavo knygą/Tš at- 1 • M v j v T

New Jersey geležinkelių 
kompanijos uždaro stotį po 
stoties, sulaikydamos trau
kinių sustojimą iš priežas
ties sumažėjusio keleivių 

skaičiaus. Keltuvai per 
^Hudson upę į New Yorką 
sulaikomi, ir su laiku gal

siminimų”, parašytą' Jono 
Kaškaičio.

Po susirinkimo daktaras 
Stanislovaitis rodė paveiks
lus iš tų vietų, kur jiems 
teko būti praeitą pavasarį 
daktaru suvažiavime Ha- 
wajų salose. Parodė labai 
gražių vietų. Po to moterys 
turėjo susinešusios užkan
džių. Visi gardžiai pavalgė
me, draugiškai pasikalbėjo
me ir apie 10 valandą, linkė
dami vieni kitiems linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų, išsiskirstėme.

Ant rytojaus, 21 d., įvyko 
Lietuvių Laisvo kapinyno 
metinis susirinkimas. At
stovų dalyvavo tiktai 10,
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vėlę, kurios kraštai nebuvo 
apsaugoti, ------ ---
simušė galvą ir nuvežtas į i pagelbėkime
ligoninę po 3 dienų mirė 
Įvykis rodo, kad mažų vai
kų lovelės turi turėti 
saugas nuo iškritimo.

ap-

Mirė Nelė Yorkus (Bag
donas). Buvo našlė, paėjo 
iš Lietuvos, iš šakėnų kai-, 
mo. j

Mirė Marijona Traigytė, 
sulaukus 82 metų. Buvo 
viengungė. Ji mirė nuo šir
dies ligos.

Mirė Mrs. Joseph Jaskal, 
po tėvais Zalubaitė.

Mirusiųjų giminėms reiš
kiu užuojautą.

S. Penkauskas

Atsinaujindamas prenu- < 
ineratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai

EINA Į LIETUVĄ
Lietuvos žmones labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę į 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisvės Kaina
J Lietuvą $12 Metams

Užsakydami Laisvę į Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokestį. 
Adresuokite sekamai:

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.
Richmond 11111 19, N. Y.

WS

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Paraše L. Prūseika t

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas j Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga iš 804 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y

Šią Knygą Išleis “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

Ji bus išleista iš anksto užsiprenumeravimo būdu. Prenu 
meratorių vardai bus išspausdinti knygoje. Knygos spaus 
dinsime tik tiek, kiek iš anksto surinksime prenumeratą |

Prašome Tuojau Užsisakyti į

Knygą norime išleisti kaip galint greičiau. Tačiau tikri 
šleidimo laiką nustatys patys prenumeratoriai: kuo grei
čiau knygą užsiprenumeruos, tuo greičiau ji bus išleista. Į
Siųsdami Money Orderi ar čekį, 

išrašykite tik “LAISVĖ” 
ir adresuokite—

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. Y. “

«S«w
'<•

Linkime Savo Draugams ir Klijentams

Linksmų ir Perteklingų Naujų Metų
Esame dėkingi jiems už pasitikėjimą mumis ir už skaitlingus užsakymus, 

kuriuos mes esame priėmę.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc.
per U.S.S.R.) * z Š

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583 į
sekmadieniais 9-4. į

J

(Laisniuota

Atdara kasdien 9-6;Arti subways •— Tarp 6th ir 7th Avės.
MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINIUS: 

808 W. Fourth St 
Boston 27, Mass. 
Tel. ANdreW 8-5040

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. , 
Tel. TOwnsend 9-3980

141 Second Ave.
New York City

Tel. GRamercy 5- 7430

39 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArke’t 2-2877 Tel. TOwer 1-1461

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4124

332 Filmore Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
TeL WAlnut 5-8878



3-as laiškas iš Buenos Aires
Kiekvieną dieną tenka kur 

lors išvažiuoti. Turiu daug ka industrijoje dirbantiems 
.ižk vietinių apsilankyti* į vyrams nuo 55 metų am- 
svečius. Vietiniai lietuviai, žiaus, moterims — nuo 50 
atrodo, labai draugiški ir,metų; komercijoje ir kituo- 
nuoširdūs. Smagu su jais'se lengvuose darbuose dir- 
susieiti. Įbantiems vyrams — nuo 60

Gruodžio 15 d. užėjome i į metų amžiaus, moterims. — 
J. Staškausko įstaigą. Jis nuo 55 metų. .
su kitu pusiau užlaiko res-| Kaip darbininkų algos, 
taraną ir nedidelį viešbutį, I taip ir pensijos, ^pezui nu- 
prie pat miesto centro, arti 
didžiulės geležinkelių sto
ties. Staškauskas mus ska
niai pavaišino. Jis dalyvau
ja, kai turi kiek laisvo lai
ko, pažangiųjų lietuvių vei
kime. Kadangi jis vakarais 
užimtas savoje įstaigoje, tai 
jam sunkiau aktyviai veiki
me dalyvauti. Savo įstai
gos pusę norėtų parduoti.

Gruodžio 17 d. aplankėme 
Adelę Villemienę, bostonie- 
čio Aleko Kandraškos sesu
tę. Nuvežėme nuo brolio do
vanų. Ji džiaugiasi mūsų 
apsilankymu ir dovanomis.

Argentinoje pensijas mo-

puolus, buvo pakeltos, bet 
nepakankamai, palygin u s 
su pragyvenimo pakilimu.

Pats Buenos Aires cent
ras atrodo gražiai. Parkai- 
plazai g r a ž i a i papuošti, 
švariai užlaikomi. Pačiame 
centre daug valdiškų namų. 
Sukilimo prieš diktatorių 
Peroną metu keletas tokių 
namų buvo mašininėmis ka- 
nuolėmis apšaudyti, tai ir 
dabar žymės matomos.

KR,S,.A, DIDYSIS NEW YORKAS
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Gal ta riebi algutė tą žmogų 
sugadino! Visko atsitinka... Moterys turėjo gražų

susirinkimą
Gruodžio 17 d. vietos Mo

terų Klubo narės turėjo 
gražų, paskutinį 1858 m. su
sirinkimą. Nepaisant, kad 
oras buvo šaltas, susirinko 
daug narių ir visos entuzi
astiškai svarstė Klubo rei
kalus. Valdybos raportai

Mirė Juozas Dobrow

Vytautas Meškauskas ro- 
cenšuoja Mariaus Katiliškio 
knygą “Išėjusiems negrįžti.“ 
Knyga bylojanti apie pabėgė
lių kryžiaus kelius. Pats kny
gos autorius atsireikomenduoja 
save aktyvišku hitlerininku. 
■Girdi, jis paspruko iš Lietu
vos “su vienu mūsų pusiau 
karišiku daliniu iš savo sody
bos, šiaurės - Rytų Lietuvoje J buvo geri. Finansų raštinin- 

|jis patraukė į Vakarus per'kė pažymėjo, 
Žemaitiją, Lenkiją ir Vokieti- mėnesį ji 
ją, dalyvavo kautynėse ir pa
sitraukimuose,“ na, ir dabar 
skelbiasi “tremtiniu.”

Girdi, pats Katiliškis, giliai 
atsidusęs ir už galvos rankas 
užsidėjęs šaukia: “Mūsų pė-• 
dos, mūsų praeitis, mūsų nu
eitas takas — švarut švaru-

jtėliai užneštas ir užpustytas.
Nepaisant to, kad Pero-j 

nas išvytas iš Argentinos, 
kad peronistai nugalėti, bet 
jų propaganda ir dabar

Jos vyras mirė prieš 9 me- jaučiama. Kur tik. pažib
tus. Duktė jau ištekėjus ir rėsi, vis susidursi su Pero- 
šeima augina. Abu sūnūs no vardu. Visų didžiųjų gat- 
dirba. Vienas norėtų vykti vių sienos, tvoros apmalia- 
į Jungtines Valstijas, nes votos Perono vardu.- Bankai, 
mano ten geresnį gyvenimą krautuvės — viskas aptep-i 
sukurti.

Tą pačia dieną aplankėme tuo naudojasi.
Juozą ir Stasę Čiukšius. Jie:matyti 
gyvena vielos geležies iš- ’ 
dirbystės įmonės name. 
Veltui gauna du kambarius. 
Jis dirba toje pačioje dirb
tuvėje ir taipgi yra jos sar-

Kitaip ir negalėjo būti. 
Baisus ir niekšiškas buvo ta
kas, kruvinas buvo takas. Vel
tui, matyt, Katiliškis jo dar il
gisi. Ne tik tas takas, 
riuo Katiliškis žygiavo, 
užneštas ir užpustytas, 
nešti, užpustyti yra ir tie,
rie Hitleriui su ginklu ranko
je tarnavo, padėjo Lietuvoje 
hitlerininkams skersti žmones.

yra
Už- 
ku-

dė-
na-

Tiesa, ir kitos partijos 
Visur gali 

i komunistinį ženk
lą—kūjį ir pjautuvą — ir 
komunistų partijos šūkius. 
Tai vis praėjusių naciona
linių rinkimų liekanos, ir 
atrodo, kad jos pasiliks iki 

Pavaišino mus ir a])-'sekamų rinkimų.
dirbtuvę. Gamina vi 

sokius vienračius

Juozas Tysliava sakosi pa
siskaitęs “Tėvynės balsą“ ir 
suradęs, kad tas laikraštis yra 
ne lietuvių, o rusų! 
parodo, kad šiam, 
poetui galvoje jau 
gieda.

kad sausio 
nori pasiųsti į 

LDLD Centra visu nariu c c v
mokestis, už 1959 m. Papras
tai narės, moka savo duok
les pradžioje metų, tad pa- 
sistengkim visos pasimokėti 
anksti.

Finansiniai Klubas stovi 
vidutiniai.

Aidietės dėkojo už suteik
tą dainininkams talką laike 
Choro koncerto maisto pa
ruošime. |

Kadangi namas, kur susi
rinkimai laikomi, yra par
duotas, tai svarstyta, kaip 
prisidėti su darbu, kad nau
joji vieta greičiau būtų pa
ruošta susirinkimams 
pramogų laikymui.

Atžy mė j im ui Moterų 
Tarptautinės Dienos — ko
vo aštuntos, pageidaujama 
pramogą rengti naujose pa
talpose. Klubietės tėmys,

Dėkojam savo 
prieteliam

Aido choras širdingai 
kojam Moterų klubo
rems už dideliai vertingą 
pasidarbavimą laike Aido 
koncerto, pagaminant mais
to ir patarnaujant visiems.

Taipgi dėkojam šiems 
prieteliams už suteiktą pi
niginę dovaną: K. Bende- 

• riui, W. Baltrušaičiui, $14.- 
50, J. Stasiukaičiui $5, Til
vikui $5, V. Balkus $3, Le- 
vanui $1. 
do choro 
Neck, N. 
Weiss $6,

Taipgi laike Ai- 
gegužinės Great

Apolionė Bechis 
$5 ir Mikalaus $5. Taipgi 
po Aido koncerto prie vai
šių stalo prisidėjo su auka: 
Ventai, Bunkai, Mikalaus 
ir Grybas.

Širdingai dėkui 
ir iki pasimatymo 
čiadienio vakare, 
Auditorijoj-

A id o

visiems, 
šio tre- 
Liberty

choras

Kiek teko kalbėtis su dar- 
vežimė- bininkais, niekas nesiskun- 

lius (točkas), lopetas ir ki- džia darbo stoka. Sako, Ar- 
Dirba gentinoje šiuo metu bedar

biu nesimato, v
tus darbo įrankius, 
nuo 25 iki 30 darbininkų. 
Tokioje dirbtuvėje, atrodo, 
galėtų daug daugiau dirbti, 
bet, matyti, užsakymų pa
kankamai neturi.

Neatrodo, kad produktų 
>ūtų perviršis, "ors krau

tuvės pilnos įvairių dalyku, 
bet pirkėjų turi mažai. O, 
jų turi mažai todėl, kad pro
duktai per daug brangūs. 
Ypač nepasiekiamos iš už
sienio įvežtos prekės, nes už 
jas reikia sumokėti labai 
aukštus muitus.

Argentinoje vedama pro
paganda pirkti tik vietinės 
išdirbystės prekes. Bet jos 
taipgi sunkiai prieinamos 
plačioms masėms. Todėl 
dauguma apsieina be dauge
lio naudingų dalykų ir pato
gumų. Tokių patogumų, ko
kių turime New Yorke, čia 
labai trūksta. Visur mato
si didžiulis atsilikimas.

Teko susidurti su valdiš
komis. pensijų įstaigomis. 
Mano sesuo ie^koio savo 
mirusio vyro pensijos. Jai M. Vitkauskas, iš Schenec- 
teko išlandžioti daugelį vie- tady, N. Y., Charles Yak- 
tų, laukti po 3 ir 4 valan-jnis, iš Brooklyn, N. Y., J.

ir D. Monkoffsky, iš Crown 
Point, N. Y.

das, ir visas dalykas dar nė
ra užbaigtas.

Tas tik 
buvusiam . „ ,
gaideliai kada reikės ateiti į talką 

naujos vietos, apvalymui.
Metams baigiantis, kaipNet trijose dešimtyse mū-1. . 1 , . ., . . ,.

sų šalies valstijų įstatymais)11 visuomet, tenka įsunkti 
draudžiama baltiesiems žmo- nauj<I valdybą, 
nėms tuoktis su juodaisiais.
Penkiol koje valstijų drau
džiama ;

Dėl netvarkaus mėsos pri- tis su 
statymo tūlą laiką buvo valstijose draudžiama 
jaučiamas jos trūkumas, bet įsiems tuoktis : ;
dabar galima krautuvėse I 
gauti pakankamai, tik turi rizmo liekana, 
labai brangiai mokėti. Dėl narni sij žmonių ir r 
to daugelis atsisako mėsą bes 
pirkti.

Vienoje žymioje" gatvėje 
esančioje krautuvėje buvo 
iškeltos nesvietiškai aukštai 
apavų kainos. Bet "eilgai 
tokios buvo; sakoma,• susi
rinkusi minia plytas ir ak
menis paleido darban — 
krautuvės langai išbyrėjo 
ir apavų kainos greit nu
puolė. J. Gasiūnas

Šventiniai linkėjimai
Sveikina ir linki Laisvės 

kolektyvui laimingų naujų
jų metų 
M pida ir 
Elizabeth, 
Zavis, iš

sekami asmenys:
Walter Žukai, iš

N. J., Frank
Bethlehem, Pa.,

PRISIMINIMAS

Felixo netekome 1954- 
metų sausio 1 dieną. 
Kai varpai šaukė žmo
nes į linksmybę, svei
kinti ateitį, jį. dar jau
ną, vos pradėjusį gy
venti, iš darbo pasišau
kė mirtis. Ir sausio 1- 
moji likosi mums tik 
gailaus prisiminimo 
diena.

Felix Janulevičius
MARY JANULEVIČIENĖ, motina 

JOHN ir PETER, broliai 
ANN, SESUO 
Maspeth, N. Y.
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Iš Aido Choro 
įvykusių pamokų

Tik po koncerto, ta 
mokos buvo mažos,
laiko dainuota, kita pusė 
praleista pasikalbę j i m u i 
apie veikalą “šiukšlės” — 
artistus ir dainas. Nėra 
reikalo rašyti apie tai, nes 
jau buvo gana plačiai ap
rašyta pirmiau. Veikalas 

kitiems
Priežastis tame, 

dapildant ne V1S1 J į supratome.
Dainas tai pagyrė visi, 

susitikau, tai 
sakė, kad gražiai sudainuo-

Susirinku
sios pareiškė, kad esamos 
viršininkės gerai reikalus vieniems patiko,J J V V dlSLlj Ų UI flll“ ’ ■* *- ' Vi. . |

amerikiečiams tuok- tvarko, tad vienbalsiai pa- | nepatiko.

dainuoja altu, turi gražų 
balsą, o Keršulis stojo į te
norų eilę, turi balsą ir 
greit pagauna gaidas. Tai 
mums, tenorams, bus didelė 
parama, nes buvo trūktoms 
tenoruose. V

Liko daug dalykų aptar
ti, kurie turėjo būti jau 
tvarkoje. Vienas—valdybos 
rinkimas praleistas. Visa
da ir visur renkama valdy
ba prieš Naujus Metus, nes 
nauja valdyba perima kny
gas ir visus dokumentus 
nuo Naujų Metų. Taip ir 
turėtu būti. Nežinau, dėl 
kokių priežasčių tas tęsia
ma vis toliau ir toliau. Esu 
chore jau penkeris metai ir 
kasmet tas pats—rinkimai 
nė vieneriais metais nebu
vo pravesti laiku. Kodėl? 
(Šio klausimo nereikėtų 
kelti spaudoje. Jį reikia iš
spręsti choro mitinge. — 
Red.)

C h oro koresponden tas

SERGA
M. Sinionavičius - Simon 

vra Le Roy ligoninėje (40 
E. 61st St., Manhattane). 

j Praėjusį penktadienį jam 
f)a_ buvo padaryta ant vidurių 

plisė operacija. Ligonis jaučiasi 
gerai. Lankymo valandos 
tarp 2—4 v. p. p. ir tarp 
7—8 v. vakaro.

Linkime ligoniui sėkmin
gai ir greit pasveikti!

Gruodžio 25 d. mirė Juo
zas Dobrow (Dobravolskis). 
Buvo pašarvotas Bieliausko 
šermeninėje, Brooklyn, N. 
Y. Palaidotas gruodžio 29 
d., Mt. Olivet kapinėse.

Liko nuliūdime jo du sū
nūs, duktė ir jų šeimos.

Per daugelį metų J. Dob- 
7ow\ turėjo namų pirkimo- 
pardpvimo ir apdraudos 
(insurance) agentūrą. Bū
damas tokiame užsiėmime 
jis turėjo.labai plačią pažin
ti su dideliu skaičiumi žmo
nių Brooklyne ir apylinkė
je.

Prieš keletą metų mirė jo 
žmona.

Juozas Dobrow prigulėjo 
prie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 1 kuopos. 
Taipgi buvo ir Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo na
riu. Buvo pažangus, drau
giškas žmogus.

Briuselis. — Užgriuvo 
urvas, kuriame buvo augi
nami grybai ir užvertė 18 
žmonių. Nėra vilties žmo
nėms išlikti gyvais.

Nicosia. — Kipro salos , 
sukilėliai Kalėdų dieną ne
kariavo.

j? Mr. Ed. McCallister Nuo $ 
S McCallister fuel co. g 
□ Sac.kina visus su Šventėmis, g 
Jg Geriausias aliejus, pečiai įdedami n 
g ir geras' patarnavimas. Ž 
K 836 Manhattan Ave., Brooklyn. S 
yj EV. 9- 3696. g

RAKANDŲ

TRIMS KAMBARIAMS
K. GALONAS LIGONINĖJ

K. Galonas dabar randasi 
Queens General ligoninėje. 
Jis sunkiai serga ir jam la
bai reikalingas kraujas. Li-!

likta tos. pačios, 
vice-pirmininke, kuria bus
Suzanna Kazokaitė. Kada .Su kuo tik

Tokie Įstatymai yra barba- iždininkė M. Lideikienė iš-.

azijiečiais. Penkiose 
i baltie- 

su indėnais. '

Jie nesuden-' VyįęS pastoviai ; x 
ašių lygy-j Floridoj, jos pareigas per- 

priešingi i-mg jy[ary Wilson, 
nežmo-

Užbaigus
: Elzbieta Kasmočienė gra
žiai dalyves, pavaišino, atžy-

Pageidaujama atsakomingi žmo
nės. Rakandų del 
mažas rankpinigis. 

gonis būtų labai dėkingas kavalkai: kamodė 
jei kas galėtų jam suteikti spintos, didelė lova ir dvi lempos.

3-jų kambarių, 
Miegrūmio 5 

su veidrodžiu,
ansiuvventi ta. jei kas galėtų jam suteikti spintos, maeje lova ir avi lempos.

Choras nutarė turėti tris 'kraujo. Galintieji padaryti Sa»p«0 s. kavalkai: -sofa-iova, du
; prlincipu. Jie 

meilės sąvokai. Jie 
iiiški. Jie turėtu būti pasiųsti 
į šiukšlyną.. .

Kiekvienas žmogus turi tei
sę mylėtis ir tuoktis, su kuo’mint savo gimtadienį. Su-i 

' ,v ' ' ‘ '1 dainavus ir palinkėjus jai i! :__ „ _ c - x t
igų metų, klubietės skirstėsi, Svetainė paimta. Muzikan-1 va^aj ^tapo^ piktadarių uz-j 
gerame ūpe.

savaites vakacijų. Pradėsi- Galūnui tą malonumą, yra,v.
..... r .me mokytis 1959 metų sau-’ prav omi kreiptis. į Queens Į., 

susu m < i m ą,1 men< Nežinau, kodėl General ligoninę .

Aido choras nutarė su-’ 
tik jis nori, neatsižvelgiant į1 dainavus ir palinkėjus jai ii-; rengti Naujų Metų parę.1
rasinę kilmę ir odos spalvą. 
Tiktai taip dabar supranta
mas tikras žmoniškumas. De
ja, dar beveik du 
mūsų 
žmonjškumo nepripažįsta.

trečdaliai
šalies valstijų tokio

POPIEŽIUS NESISKAITO 
SU SMETONOS

I “ATSTOVU” 
I

New Yorkas. — Radijas 
pranešę, kad popiežius Jo- 

XXII, Kalėdų proga, į 
buvo pakvietęs visų

nas.
pietus
valstybių diplomatinius at
stovus 
kvietė 
smetor

krėslai, stalai, lempos ir iš 5 ką- 
i valkų valgymui rakandai. Visi nau- 
! ji. Galite imti ir naudotą šaldytuvą 
Į ar televiziją. Kaina $408. $4.00 į 

Rep. į savaitę.

Anna Figueroa ir jos du
CAINES

tai užkviesti; žibučiai, mušti Kalėdų rytą.Jie gy- 
Nare barškučiai, kepurės, pagra-

------ -- - žinimai, valgiai, gėrimai — 
New Delhi. — Premjeras; viskas bus už įžangos mo- 

Nehi‘u paskelbė, kad sausio i kestį.
mėnesyje Indijoje apsilan-l Kaina bus $5 asmeniui, 
kys. Jugoslavijos preziden- Tai gana pigu. Bus tik pu
tas Tito. se dolerio pigiau negu 

pernai. Komisija paruoš 
Bagdadas. — Kada JAV gerus valgius ir daug, tiek 

Valstybės sekretoriaus pa- daug, kad visi bus gražiai 
galbininkas rucZėsi išskris- priimti ir patenkinti. Aido 
ti namo,-tai orlaukyje minia choras kviečia visus laukti

Naujų Metų su juo.
Aido choras sparčiai pa

augo.. Šį sezoną atėjo pa
galbon jau penki žmonės. 
Štai praėjusią pamoką įsto- 

r________ ____ jo į Aido chorą W. Kershu-
Kalėdų proga paliuo- [ Scmidt sako, kad jie turėjo lis su žmona, buvusia cho-

Vatikane. Bet jis ne- 
ten esančio Lietuvos 
inio “atstovo”.

šaukė: “Go home, dirty 
Rountree!”

Viei^a. — Austrijos prezi-; 
dentas ! 
savo 698 kalinius.

Chioisele, Prancūzija. — 
Artistė Ingrid Bergman ir 
filmų prodiuseris L a r s

i legalę teisę apsivesti.

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIMĖ
SAULĖS RŪSTYBĖ, Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš šitos 

|s (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunystes poezija, bet 
kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 

ir laimė. 311 psl. Kaina tik $2.

Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą

knygi
draugę ir viduramžio vaisingas,
meilė

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI.
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, 
kaio žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio padu.
316 psl. Kaina $2.

ŠIRDIES RŪMAI.
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) 
ką?

štlUPTARNIAI.
Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias svetimoje že
mėje, 
jo žmlonėms.

Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
kaito ir jaučia ir mato— 

Jig pats ras skaitydamas. 449 psl. Kaina $2.
Šita didelė knyga labai vaizdingai parodo

bet kartu ir labai didelę meilę savo gimtiniam kraštui ir 
652 psl. Kaina tik $2!

Visos 4 knygos sykiu tik už $5!
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY

NAS. Čia lai jau tikrinusiai skaitytojas ras pačius svarbiausius 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už $8.
Jau šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai daug nuo

širdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių 
knygoms. kbrių jie dieną naktį laukia, o kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.)

i ‘
DR. ALG. MARGERIS, 8325 S. HALSTED ST.. CHICAGO 8, ILL.

7 Warehouse Floods
3rd Ave., bet. 80-81 st Sts., N. Y. C.'

veno po num. 347 W. 22nd 
St., Manhattane. Policija 
ieško užmušėjų.

Galima matyt kasdien, 9-9. .Šešt. 
9-9. Skambinkite kasdien ar sek
madieniais bile valandų.

Ker-
Aido 
ma- 

ir

riete Binghamtone. 
štilis yra dainavęs 
chore. Visi choriečiai 
loniai juos pasitiko 
džiaugėsi gavę daug naujų 
jėgų. Draugė Keršulienė

Albany. — State Thru- 
way • vieškelio tvarkytojai 
pakels kainas už važiavimą 
su sausio 1 d.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 7 d., 7:30 v. v. Susirinkimo 
diena pakeista iš ketvirtadienio j tre
čiadienį, dėl narių patogumo. Pra
šome dalyvauti šiame susirinkime, 
110-06 Atlantic Avė. Prot. Sekr.

(118-120)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras prie įvairių 

pataisymų, (handyman), gali atsi
liepti ir pensininkas. Dėl daugiau 
informacijų prašome kreiptis seka
mu adresu: J. Shimkus, 102—-69th 
St., Brooklyn 20 (Bayridge), N. Y. 
TE. 9-0518 (117-118)

(117-118)

Skambinkite šiandien LE. 5-5004 
Klauskite del Credit Manager

:: MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Linkime Laisvės skaitytojams, savo draugams ir skaitlingiems klijentams—

Linksimi ir Perteklingų Naujų Metų
Trokštame išreikšti savo širdingiausią padėką už jų malonų atsinešimą 

linkui mūsų firmos.
Mūsų noras visada buvo ir yra teisingai patarnauti savo klijentų interesams.

y Package Express and Travel Agency Co., Inc.
* (LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 
NEWARK, N.

New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 3-1747

Bedford Ave., kamp. Lincoln PL IN. 7-6465. IN. 7-7272 
J. — 312-14 Market St. Tel. ML

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campan Ave. 
Detroit 12, Mich.
TOwnsend 8-0208

2-2452. MI. 2-1681
1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, III.
HUmboldt 0-2818

121 S. Vermont St. 
Log Angeles. Calif. 
DUnldrk 5-8530

Ak • -4*
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